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معاً نبين خري أمة

إىل شباب األمةرسالة

راغب السرجاين/ الدكتور 
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مقدمة الكتاب

هز اجلس يشكو إيلّ يف ليلة مقمرة من حال ابنه الذي ن

..العشرين عاماً

..!لقد احترت يف أمره.. لست أدري ماذا أفعل معه: قال يل

ماذا تقصد ؟ هل تشكو من احنراف ابنك بصورة: قلت له

.. من الصور؟ هل ال يصلي؟ هل ال يذاكر جيداً ؟ هل يعق والديه؟ 

أين املشكلة بالضبط ؟.. هل ال يغض بصره؟

فاجأين وهو يقول ـ بانفعال شديد ـ على العكس من ذلك 

.. أنا أشكو أن ابين شديد االلتزام بتعاليم الدين.. متاماً يا دكتور

صلي كل ي.. كل صغرية وكبرية يبحث أهي حالل أم حرام

طول وقته قراءة يف كتب كبرية .. الصلوات تقريباً يف املسجد

طول النهار يتكلم عن فلسني والعراق والسودان .. ومراجع ضخمة
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ونصحته ).. شايل هم  أكرب كتري من سنه" الولد".. (والشيشان 

ـ والكالم ملن يشكو يل ـ أن يقلع عن هذه األمور ويعيش حياة 

وتصوم لكن أريدك أن تلعب وتلهو تصليال مانع أن ف!! الشباب 

..مثل بقية شباب اجليل".. تفرفش"و

انصحين يا دكتور ـ والكالم ما زال لصديقي ـ ماذا أفعل 

معه ؟

: بعد حلظات من التفكريقلت لهأخذت نفساً عميقاً، و

فكم من اآلباء !!.. نصيحيت إليك أن جتلس إىل ابنك وتتعلم منه 

م من األبناء حوت عقوهلم الشابة حكمة وك.. حيتاجون إىل توجيه

..!ما استطاع آباؤهم أن حيصوهلا على مدار األعوام

،يا دكتور:وقال.. مل يفهم ما أقول لهإزداد انفعال صاحيب و

!!ن سنة فقطوه عشرمرع.. "اًشاب"ما زال بين هذا إ
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ترى ماذا تعين كلمة الشباب.. وتركته وغرقت يف أفكاري

نتظر من جيل ماذا يو.ما هو دور الشباب ؟.. ؟ يف اإلسالم

إىل أين يسري شباب األمة اليوم ؟ وغري ذلك من والشباب ؟ 

!!فكان ذلك الكتاب .. واألسئلةاألفكار
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مشكالت الشباب

كنت يف ندوة يف أحد كليات جامعة القاهرة، وكانت الندوة 

أن وآثرت قبل أن أبدأ باحملاضرة ، "مشكالت الشباب"بعنوان 

ستطلع آراء الشباب حول كربى املشكالت اليت تواجههم، لكي أ

آخر، فطلبت من كل شاب أن وهم يف واٍدال أكون أنا يف واٍد

لت لصار يسجل يف ورقة أهم مشكلة تواجهه يف حياته، واليت لو ح

إنساناً سعيداً راضياً، واستجاب الشباب احلضور وسجلوا 

حول ر الشبابطيف خاوبدأت استعرض ما جيول.. مشكالم

مجع املشكالت املتشاة، أوأخذت .. أخطر وأهم قضاياهم

!!بالنسبة يلوأصنفها حسب املوضوع فكانت مفاجأة 
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من تقريباً لقد خلت قائمة املشكالت اليت تواجه الشباب 

وإذا بالشباب .. املشكالت اليت كنت أنوي أن أحتدث عنها

واحترت يف أمري، هل .. خراحلضور فعالً يف واد، وأنا يف واد آ

أكلمهم يف املشكالت اليت يهتمون ا، أم يف املشكالت اليت ينبغي

فبدأت كالمي باستعراض ما ذكروه .. أن يهتموا ا-يف رأيي–

:يتكانت مشكالم كاآلو.. عن أحواهلم

..ـ اخلوف من البطالة بعد التخرج

ت لضعف ـ الرغبة يف الزواج مع استحالته يف هذا التوقي

..اإلمكانيات

ـ االختالط بني الشباب والشابات وما ينتج عنه من حتريك 

..تكون دائمةتكاد لشهوم بصورة 

..ـ عدم غض البصر

..ـ صعوبة املناهج الدراسية واإلحساس بأا عدمية الفائدة
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!!ـ العادة السرية 

..ـ الفقر وقلة ذات اليد

!!رف واحد طـ احلب من 

..دراتـ انتشار املخ

..ـ التدخني

ـ وأحدهم كانت مشكلته أنه يريد أن يشتري تليفون 

!!حممول وأبوه يرفض ذلك 

كانت هذه معظم املشكالت اليت ذكرها شباب هذه الكلية 

بل .. ميثلون شرحية من شباب مصر-وال شك –املصرية، وهم 

بل إن هذه الشرحية قد .. ومن شباب العامل اإلسالمي بصفة عامة

فهم طالب جامعيون مثقفون .. ت من الصفوة يف شباب األمةاختري
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دارسون، بل وعندهم حرص ظاهر على حضور ندوة ذات طابع 

..فهذه شرحية مرموقة من شرائح شباب املسلمني.. إسالمي

إال أن املتميزةومع كون هذه الشرحية على هذه الصورة

ليس ..املشكالت اليت ذكروها جاءت على خالف ما كنت أمتىن

ألا ليست مشكالت حقيقية، ولكن ألا مشكالت احتلت 

بينما غابت مشكالت أخرى هي ،أولوية واضحة يف حياة الشباب

..أخطر بكثري ـ يف ظين ـ من هذه املشكالت

:.فعلى سبيل املثال خلت قائمة مشكالت الشباب من اآليت

ـ مشكلة عدم تطبيق شرع اهللا عز وجل يف غالب األقطار 

واالعتماد على قوانني وتشريعات بشرية حبتة، ،الميةاإلس

..واإلعراض عن كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
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من األقطار اإلسالمية، واستخدام ـ مشكلة احتالل كثري 

عيت أساليب القهر والبطش والتعذيب والقتل يف هذه البالد احملتلة، أ

..شان وأفغانستانوعلى رأسها فلسطني والعراق وكشمري والشي

ـ مشكلة اهلجوم اإلعالمي الشرس على اإلسالم، والسب 

العلين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكبار الصحابة والعلماء 

على صفحات اجلرائد واالت واإلذاعات املرئية واملسموعة 

..واإلنترنت وغريه

ـ مشكلة الديون املتراكمة على غالب دول العامل اإلسالمي، 

..مستحيالًاخلروج منها كون يكاد يصورة وب

الشفافية والسرقات ـ مشكلة الفساد اإلداري وعدم

مما وضع العامل اإلسالمي يف ذيل ،ختالس والتزويروالرشاوى واإل

حيث مل حتصل فيه إال دولة ،قائمة الدول الشريفة يف األرض

واحدة فقط على أكثر من مخسة من عشرة يف قضايا األخالق 
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10من 5,3حصلت على (وهي دولة ماليزيا ،رية والشفافيةاإلدا

مث بعد ذلك رسبت كل ،10من 5بينما حصلت تونس على ،)

!!األخالق واألمانة ايادول العامل اإلسالمي قاطبة يف قض

يف قضية 10من 6,8إسرائيل حصلت على مع العلم أن (

)..!األخالق والشفافية وعدم التزوير

العلمي واإلنفاق الضئيل على قضايا ـ مشكلة التخلف 

التقنية واالبتكار والتطوير، فأكرب دولة عربية تنفق على االبتكارات 

من الدخل القومي، بينما تنفق % 0,6العلمية ما ال يزيد عن 

..من دخلها القومي على العلوم وتطويرها% 2,4إسرائيل 

ـ مشكلة عدم وصول اإلسالم إىل مناطق شاسعة من 

ووجود أجيال كاملة من البشر ال يسمعون أصالً عن األرض،

اإلسالم، أو يسمعون عنه كل تشويه وتزوير، مع أن املفروض على 
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أمة اإلسالم أن تصل باخلري الذي عندها إىل كل إنسان على وجه 

..األرض

!مث وقفة وتساؤل

املشكالت اليت ظهرت يف استطالع ما الفارق الرئيسي بني 

شكالت اليت ذكرا منذ قليل ومل تظهر يف هذا وبني امل، الشباب

!؟االستطالع

جيد أن هذا الفارق يف األساس هو أن إن احمللل هلذا التباين

مشكالت الشباب اليت تشغلهم هي مشكالت فردية شخصية يف 

األمة م ة عاماملقام األول، بينما املشكالت األخرى هي مشكالت 

..اإلسالمية ككل

ذه الشرحية من شباب األمة أوضحت لنا ومن مث نلحظ أن ه

غياب شعور االنتماء لألمة اإلسالمية عند أمراً خطرياً جداً، وهو 
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وهذه عالمة .. إال للذات فقطعندهم الشباب، ومل يعد االنتماء 

تنذر خبطر شديد على أمتنا، ألن حل هذه املشاكل الضخمة اليت 

لة، فإذا تعصف باألمة حتتاج إىل جهود ضخمة، وتضحيات هائ

فاألمر حيتاج ،من أذهان الشبابأصالً كانت القضية قد خرجت 

..إىل وقفة جادة، وإىل اهتمام كبري

بالقضايا الكربى ألمته املسلم ملاذا ال يهتم الشباب : والسؤال

!؟

الواقع أن الشباب املسلم اآلن ـ إال ما رحم اهللا عز وجل ـ 

ج إىل عالج عاجل، رية اليت حتتاطيعاين من بعض األمراض اخل

عدم وضوح اهلدف يف "أهم هذه األمراض من و.. واهتمام مكثف

لقد .. ، فهو ال يدري دوره يف احلياة، وقيمته يف األرض"حياته

اضمحل اهلدف عند كثري من الشباب حىت أصبح ال يعدو أن يكون 
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مع العلم أنين من األمور املادية، ذلكسيارة أو شقة أو غريجمرد

باألهداف احلرام أو التافهة، ولكن ليست ذه األهداف هأدرك أن 

وانقلبت هذه األهداف البسيطة من .. ضاعت األهداف الكربى

ائية عند اًكوا وسائل لتحقيق أهداف كربى إىل كوا أهداف

إن هي إال ":فكأن لسان حاهلم يقول..وهذه كارثة.. املعظم

"!حياتنا الدنيا، منوت وحنيا

عام والشراب طبالاملسلم منشغالً الشباب عظم ملقد أصبح

.. وامللذات والشهوات، وال ينشغل بغري ذلكواأللعاب واملسكن 

الشباب بسلبية عجيبة حىت كادت األمة أن معظملقد أصيب

تشرف على الغرق يف مستنقع هائل من املشاكل، مث الشباب 

يب يشاهد ويتفرج ويراقب عن بعد، وكأن األمر ال يعنيه من قر
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وال بعيد، مع علمه التام أنه سيكون من الغارقني مع األمة، فاألمة 

..، واملستقبل مستقبلهأمته، والوطن وطنه، والدين دينه

لقد دخل يف روع الشباب أم ما زالوا يف سن صغرية ال 

تسمح هلم بالتفكري أصالً يف حل هذه املشكالت الصعبة، واعتربوا 

تصلح إال للعب واللهو واخلروج أن هذه الفترة من حيام ال

مع بعض حلظات اجلد العابرة عند امتحان أو عمل أو ،والفسح

..موقف

!هل ما زال الشباب فعالً صغرياً ؟.. :الذي حيريينوالسؤال

أم أن الصغري .. هل الصغري فعالً هو الصغري يف العمر ؟و

دف ويف لق ويف اهلـحقيقة هو الصغري يف الفكر ويف الفهم ويف اخلُ

الطموح ؟
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تعريف الطفل يف اإلسالم خيتلف كثرياً عن تعريفات القوانني 

األمم األرضية الوضعية، وهذا اإلختالف يترتب عليه عمل كبري، ف

تعرف الطفل بأنه الذي مل يبلغ مثانية عشر عاماً، بينما مثالً املتحدة 

ل يف اإلسالم يكون الطفل هو الذي مل يبلغ احللم، أو الذي مل يص

أي قد ينتهي الطفل من مرحلة طفولته وهو يف بعد إىل سن البلوغ، 

إىل سن الطفلفإذا وصلالثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره، 

بكل تبعات هذه املرحلة اجلديدة اليت ، وذلكالبلوغ أصبح شاباً

مبعىن أنه أصبح .. وأهم هذه التبعات أنه أصبح مكلفاً.. انتقل إليها

قد ال يسأله نعم .. كل أفعاله وأقواله وأحالمه وأمنياتهمسئوالً عن 

م ما زال وأبوه وال أمه وال أستاذه وال جمتمعه لكونه يف عي

ولكن حتماً سيسأله ربه يوم القيامة عن كل أعماله بعد .. صغرياً

نعم هو ما .. املرحلة الفارقة يف حياتهبعد هذه هذه السن الفاصلة، و

و الرابعة عشرة أو اخلامسة عشرة من عمره، زال يف الثالثة عشرة أ
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-يعلم إمكانياته وقدراته والذي خلقه و-لكن اهللا عز وجل 

سيحاسبه عن هذه الفترة حساباً مفصالً، وذلك ألنه يعلم سبحانه 

وتعاىل أن الشاب يف هذه املرحلة يستطيع أن يفكر بعمق، وأن 

..يعمل جبد، وأن جيتهد بصدق

"..وهو اللطيف اخلبريأال يعلم من خلق،" 

بل إن هذه الفترة من عمر اإلنسان ـ وهي فترة الشباب ـ 

..سيكون هناك سؤال خاص عنها يوم القيامة

ن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه رضي اهللا عنه أابِن مسعوٍد الترمذي روى

:وسلَّم قَالَ

مِة ِمن ِعنِد ربِه حتى يسأَلَ عن لَا تزولُ قَدم ابِن آدم يوم الِْقيا"

عن عمِرِه ِفيم أَفْناه وعن شباِبِه ِفيم أَبلَاه وماِلِه ِمن أَين :خمٍس

 ِلما عِملَ ِفيماذَا عمو فَقَهأَن ِفيمو هبساكْت"
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من هذا احلديث يتضح قيمة فترة الشباب يف حياة اإلنسان، 

الشباب ـ وإن كانت فترة حمدودة يف العمر ـ إال أن اهللا عز فترة ف

، مع أنه لو ذكر العمر يوم القيامةوجل قد أفرد هلا سؤاالً خاصاً

ألن العمر يشمل الشباب، لكن خص الشباب ،وكفى لتم املعىن

بالذكر ليلفت االنتباه إىل أن هذه الفترة هلا أمهية خاصة يف احلياة، 

نظار إىل أن الشاب ـ مع كونه صغرياً نسبياً ـ إال كما يلفت األ

وفق إىل عبور الصراط أنه سيسأل يوم القيامة، وسيحاسب، ولن ي

فق يف اإلجابة على األسئلة الشاملة اليت ودخول اجلنة إال إذا و

..، ومنها فترة شبابهستوجه له خبصوص كل حلظات حياته

:قَالَرضي اهللا عنه ِتٍم عن عِدي بِن حاالبخاري ومسلم روى

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر:

ما ِمنكُم ِمن أَحٍد ِإلَّا سيكَلِّمه اللَّه لَيس بينه وبينه ترجمانٌ "

نه فَلَا يرى ِإلَّا ما فَينظُر أَيمن ِمنه فَلَا يرى ِإلَّا ما قَدم وينظُر أَشأَم ِم
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لنار ولَو قَدم وينظُر بين يديِه فَلَا يرى ِإلَّا النار ِتلْقَاَء وجِهِه فَاتقُوا ا

"ِبِشق تمرٍة

أنه ليس هناك استثناء يف السؤال، وضحواحلديث السابق ي

سأل يوم يفالكل مهما اختلف عمره أو جنسه أو عنصره أو لونه س

..القيامة

من كل ما سبق يتبني أنه ليس من العقل أو احلكمة أن يقضي 

الشاب زهرة شبابه يف اللهو واملرح وعدم حتمل املسؤولية، وهو ال 

..شك سيحاسب على شبابه فيما أباله

يعلم -الذي خلق وكلف -وخالصة القول أن اهللا عز وجل 

ملؤهالت اليت متكنهم من يف الشباب اسبحانه وتعاىل قد وضعهأن
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أداء مهمام وواجبام على الوجه األكمل، ومن مث فالشباب قادر 

..ـ بإذن اهللا ـ على حل مشكالته ومشكالت األمة

وليس هذا األمر جديداً على شباب األمة اإلسالم، فالتغيري يف 

واقع األمة ويف تارخيها كثرياً ما كان على يد الشباب، ونسأل اهللا 

..ىدىل سنن اهلوإ،أن يهدي شباب األمة إىل طريق اخلريعز وجل
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الشباب يف اإلسالم

مكانة الشباب يف اإلسالم، واملتابع ألحداث التاريخ ما أعظم 

اإلسالمي جيد أن معظم حركات التغيري يف تاريخ األمة كانت على 

يد الشباب، وليس هذا من قبيل املصادفة، بل هي سنة مطردة، 

..وحدث متكرر

..وراجعوا معي التاريخ اإلسالمي

إىل .. عندما نزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من توجه برسالته ؟

من هم الذين محلهم تبعة هذا الدين ؟

من هم الذين ائتمنهم على محل اإلسالم ؟
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من هم الذين اعتمد عليهم يف تغيري نظام احلياة يف مكة 

ياة يف األرض بكاملها، وليس يف زمانه بل يف تغيري نظام احل.. كلية

فقط بل وإىل يوم القيامة ؟

من هم السابقون السابقون ؟

من هم أفضل أجيال األرض، والذين وصفهم رسول اهللا 

عن عبِد اللَِّه البخاري ومسلم صلى اهللا عليه وسلم بقوله الذي رواه 

:ى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَرِضي اللَّه عنه عن النِبي صلَّبن مسعود 

"مهلُوني الَِّذين ثُم مهلُوني الَِّذين ِني ثُماِس قَرالن ريخ"

من هم الذين سيواجهون جبابرة وطغاة مكة، وطواغيت 

كون بعد ذلك حصون وقالع فارس ومث سيد،اجلزيرة العربية

ويزلزلون عروش كسرى وقيصر ؟،والروم

هم الذين سيسبحون ضد التيار يف كل هذه البحار من 

املشركة ؟
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!من أيها الشباب ؟

:راجعوا التاريخ، واقرءوا السرية، واطلعوا على هذه النماذج 

..الزبري بن العوام رضي اهللا عنه*

حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفارس اإلسالم، 

..إلسالميةوالبطل املغوار، والدعامة الثابتة للدعوة ا

كم كان يبلغ من العمر وقت إسالمه ؟

!!إنه كان يف اخلامسة عشرة من عمره 

أي أنه لو كان يف زماننا لكن يف الصف الثالث اإلعدادي أو 

..األول الثانوي على األكثر

..!ونظرة إىل شبابنا يف اإلعدادية

هل طالب اإلعدادية اآلن يفكر وحيلم ويتمىن ويعمل كما 

بن العوام رضي اهللا عنه يفكر وحيلم ويتمىن ويعمل ؟كان الزبري



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
23

..البد أن هناك خلل

..البد من وقفة للحساب واملراجعةو

ملاذا خيلو ذهن طالب اإلعدادي أو الثانوي أو حىت اجلامعة من 

كل ما هو مفيد، وال يبقى يف ذهنه إال بعض األفالم الساقطة، 

اذا يبقى الشاب ساعات واألغنيات اهلابطة، واأللعاب السخيفة ؟ مل

وساعات أمام شاشات التليفزيون واإلنترنت والفيديو جيم، ويبقى 

الساعات والساعات يف صاالت البلياردو وعلى كورنيش النيل، 

وال يصرف من وقته ساعة لدين أو لعلم أو لفكر أو لرحم أو 

لدعوة أو لغاية نبيلة، أو مهمة جليلة ؟

!!البد من وقفة 

..يد اهللا رضي اهللا عنهطلحة بن عب*
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أحد الدعامات الرئيسية جلماعة اإلسالم الناشئة يف مكة، 

وأحد كبار الدعاة إىل اهللا، وأحد الفرسان املشهود هلم بالكفاءة 

واملهارة والشجاعة واإلقدام، وأحد أعالم اإلنفاق يف سبيل اهللا، 

طلحة " لق عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقب طوالذي أ

"رياخل

هذا الصحايب اجلليل العظيم كان عند إسالمه يف السادسة 

!!عشر من عمره 

..سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه*

أول من أراق دماً يف اإلسالم، والوحيد .. الصحايب العمالق

الذي فداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأبيه وأمه، حيث قال له 

:يوم أحد
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ه الترمذي عن وذلك فيما روا،"ارم سعد، فداك أيب وأمي"

..علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

سعد بن أيب وقاص ااب الدعوة، وامليمون النقيبة، والعظيم 

..األثر

كم كان عمره عند إسالمه ؟

!!لقد كان يف السابعة عشرة من عمره 

..األرقم بن أيب األرقم املخزومي رضي اهللا عنه*

ت عظيمة هائلة لكل مسلم، الرجل الذي حيمل امسه ذكريا

فهو الذي استضاف الدعوة اإلسالمية يف بيته ـ على خطورة هذا 

األمر ـ ثالثة عشر عاماً كاملة يف مكة، مع األخذ يف االعتبار أنه 

من بين خمزوم، وهي القبيلة اليت تتنازع لواء الشرف مع بين هاشم، 

يسبب وهو يستضيف الرسول اهلامشي يف بيته، وال شك أن ذلك س
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له حرجاً بالغاً مع زعماء قبيلته وأقاربه، وال ننسى أن زعيم قبيلة 

عيت عتاة اإلجرام والبطش أ، وهوخمزوم هو أبو جهل شخصياًبين 

فرعون هذه األمة، ولو أدرك أن واحداً من قبيلته وهو ،يف مكة

يستقبل يف بيته الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، لكانت 

واملصيبة العظمى، ومع كل ذلك فقد قبل األرقم الطامة الكربى، 

بن أيب األرقم رضي اهللا عنه ذه املخاطرة، وضحى بنفسه هذه 

..التضحية البالغة من أجل اإلسالم

!؟هكم كان يبلغ من العمر هذا البطل العظيم عند إسالم

!!لقد كان يف السادسة عشرة من عمره 

!هل هذا معقول ؟

الزبري وطلحة وسعد .. األمساء اخلالدةحنن عندما نقرأ هذه 

نعتقد أننا نتعامل مع رجال كبار ،واألرقم رضي اهللا عنهم أمجعني
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والواقع أننا فعالً نتعامل مع رجال كبار جداً، ولكن ليسوا .. جداً

يف املقام ويف العقل ويف اجلهد ويف هم كبار كباراً يف السن، وإمنا 

كانوا رجاالً كباراً الشباب هؤالء .. اإلميان ويف العمل ويف األخالق

مبعىن الكلمة، وهم يف اخلامسة عشرة أو السادسة عشرة أو السابعة 

..عشرة من أعمارهم

..علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه*

!!رضي اهللا عنه طالبوما أدراك من علي بن أيب 

فقط يف العاشرة .. إنه الطفل الذي كان يف العاشرة من عمره

!!

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذهب إليه بالرسالة، وإذا برس

!!ويسر ا إليه

!!سبحان اهللا 
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وهو أن عقل .. إن هذا حيمل معىن هائالً البد أن نقف أمامه

أموراً هي من الدقة حبيث هذا الطفل الصغري غري املكلف يستوعب

فل طلقد استوعب هذا ال.. على عقول بعض الشيوخىقد ختف

، وفكرة النبوة والرسالة، وفكرة الوحي واملالئكة، الوحدانيةفكرة 

وفكرة البعث يوم القيامة، وفكرة اجلنة والنار، وفكرة العمل هللا، 

..واحلياة يف سبيل اهللا، بل واملوت يف سبيل اهللا

!!استوعب كل ذلك وهو يف العاشرة من عمره لقد 

سرية املرحلة، يف هذه السن الصغرية أيضاً هذا الطفل وفقه 

وتعلم كيف خيفي أموره عن أقرب األقربني إليه، وكيف يتجه سراً 

، وكيف يصلي يف رضي اهللا عنهإىل دار األرقم بن أيب األرقم

..خفاء، ويقرأ القرآن بعيداً عن أعني الناس

..إن عقل الطفل الصغري هلو أوسع من ختيالتنا بكثري
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ن بعض اآلباء واملدرسني واملربني يشفقون على األوالد م

املعلومات املكثفة، أو من الواجبات الثقيلة، فيكتفون حبشو هذا 

لتافهة وأفالم الكارتون، وألعاب الكمبيوتر، االعقل ببعض القصص 

والفنانني والفنانات، وهم بذلك يهدرون طاقات ال وأمساء الالعبني

..قلصون من إمكانيات عقلية هائلة عند األطفالوي.. حصر هلا

للطفل اًطالب رضي اهللا عنه مثاالً أوحدوليس علي بن أيب

النجيب يف اإلسالم، فاألمثلة فعالً قد يتعذر سردها لكثرا، فما من 

طفل من أطفال الصحابة إال وله موقف ومواقف تدل على سعة 

..وجالء بصريته،إدراكه، ودقة فهمه

:زيد بن ثابت رضي اهللا عنه*
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يبلغ من العمر ترى ما هي أحالم هذا الطفل العظيم الذي

ثالثة عشر عاماً، وكان مل يبلغ احللم بعد، وكان صغري البدن، قليل 

البنية ؟

لكن ـ سبحان اهللا ـ مع صغر سنه، وصغر بدنه إال أنه كان 

أن الطفل زيد لقد مسع .. مشغوالً بأمته اإلسالمية انشغاالً تاماً

كت جيش املسلمني يستعد للخروج إىل بدر للقاء املشركني، فتحر

احلمية هلذا الدين يف قلبه الصغري احلجم، الكبري القدر، فحمل سيفه، 

!!وذهب لينضم إىل جيش املسلمني !! وكان السيف أطول منه 

هذا الطفل الصغري ـ غري املكلف ـ كان يسعى بصدق إىل 

لقد استوعب عقله قضية اجلهاد يف سبيل اهللا، ولقاء .. !اجلهاد

حتمل اآلالم واجلراح واملشقة يف سبيل األعداء، ونصرة دين اهللا، و

..رفعة هذه األمة وسيادا
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ولكن الطفل الصغري الطموح فوجئ مفاجأة قاسية عند ذهابه 

ملكان جتمع اجليش، فقد استقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع 

غريه من ااهدين، فوجد أنه صغري يف السن واجلسم فخاف عليه 

..ه يف اجليشاهللكة، فرده ومل يقبل

!!وكانت هذه مأساة حقيقية لزيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

رضي اهللا عنها وهو يبكي " النوار بنت مالك"لقد عاد إىل أمه 

..!من شدة احلزن

..احلدثمعووقفة 

لقد كان االلتحاق جبيش املسلمني أمنية ومطمحاً عند زيد بن 

ألن .. أمجعنيثابت وعند أطفال وشباب املسلمني رضي اهللا عنهم

نبيلة، والتعامل فيه بني القائد تهواضحة، ومهمكانت غاية اجليش 

..واجلنود على أساس التقوى واإلسالم
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يعت أهدافها، رغت اجليوش من قيمتها، وضأما عندما فُ

، فإن احلال مجلنودهواداياا، وساءت فيها معاملة القواضمحلت غ

ور عذشباب اليوم ـ وهو م، حىت رأينا تغري أقصى درجات التغيري

إذا أفلح يف أخذ اإلعفاء من ،ويتلقى التهنئة،ـ يقيم األفراح

اجليش، ولو عن طريق الكذب أو الوساطة أو الرشوة أو غري ذلك 

ال يستنكر الشاب أن يذكر أمام قد من األمور غري املشروعة، بل 

د ، وأنه قأو الوزير فالنفالنالضابط القاصي والداين أنه قريب 

وال حول وال قوة إال باهللا .. عفى من اجلهاد واجلنديةتوسط له لي!!

ونعود إىل الطفل العمالق زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، فقد 

لقد منعين رسول اهللا صلى اهللا عليه : عاد إىل أمه يبكي ويقول

..وسلم من اجلهاد
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ا، لكن األم العاقلة املربية الفامهة لدينها املدركة ملواهب ابنه

ال حتزن، تستطيع أن ختدم اإلسالم بصورة أخرى، إن مل : قالت له

!!يكن باجلهاد بالسيف، فليكن باجلهاد باللسان والقلم 

رضي اهللا عنها نظر " النوار بنت مالك"لقد لفتت األم الداعية 

ابنها ـ كما لفتت أنظارنا ـ إىل أن جماالت العمل هللا واسعة 

خمتلفة ومتفاوتة، وأن الذي ال ومتشعبة، وأن إمكانيات البشر

وكل .. يستطيع أن يؤدي يف جمال يستطيع أن يبدع يف جمال آخر

..ميسر ملا خلق له

أنت تتقن القراءة والكتابة: املتحمسقالت األم الذكية البنها

وهذا نادر يف ذلك الزمن ـ وأنت حتفظ كثرياً من سور القرآن -

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلنذهب إىل رسول،الكرمي حفظاً جيداً

لنرى كيف ميكن أن نوظف هذه الطاقات خلدمة اإلسالم 

..واملسلمني
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!!يالروعة التفكري، وصدق االجتهاد، وعمق النظرة 

وذهبوا بالفعل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع بعض 

الرجال من قبيلتهم، وهم مجيعاً يرجون من الرسول صلى اهللا عليه 

يف عمل خيدم اإلسالم رضي اهللا عنه بل زيد بن ثابت وسلم أن يق

..واملسلمني

:قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا نيب اهللا، هذا ابننا زيد بن ثابت حيفظ سبع عشرة سورة "

من كتاب اهللا، ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق 

ب بذلك ذلك حاذق جييد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقر

"..إليك، وأن يلزمك، فامسع منه إن شئت

رضي اهللا فاستمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زيد

، واكتشف مهارته وقدرته على احلفظ، وقدر قيمة املهارة اليت عنه

فوق احلفظ وهي مهارة الكتابة والقراءة، رضي اهللا عنه يتقنها زيد 
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لب منه طلباً ال يطلب ومل يستصغر سنه، أو يقلل من شأنه، بل ط

.. ممن أمضى مشواراً طويالً يف العلم والتعليم والدراساتإالاآلن

:لقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

"يا زيد، تعلم يل كتابة اليهود، فإين ال آمنهم على ما أقول"

لقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت رضي 

جنبية هامة يف ذلك الوقت، وألغراض سياسية اهللا عنه بتعلم لغة أ

هامة قد تؤثر متاماً على سري العالقات الدبلوماسية واحلربية بني أمة 

هذا مع كون زيد بن ثابت رضي اهللا عنه يف .. اإلسالم واليهود

!الثالثة عشرة من عمره

اًوقد صدق حدس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن زيد

ى دراسة اللغة العربية فأتقنها يف وقت يسري رضي اهللا عنه أكب عل

جداً، وصار يتكلمها ويكتبها كأهلها، مث أن الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم طلب منه أن يتعلم أيضاً اللغة السريانية، وكانت من اللغات 
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الدارجة يف ذلك الزمن، فتعلمها زيد رضي اهللا عنه، وصار بذلك 

الدائم يف أي مفاوضات أو ترمجان الدولة اإلسالمية، والشريك 

..مراسالت بني القبائل األجنبية والدولة اإلسالمية

!!كل هذا وهو يف الثالثة عشرة من عمره 

!هل رأيتم إمكانيات الشباب ؟

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اطمأن إىل إتقانه أكثر مث

خطر من املراسالت والعالقات أفأمنه على ما هو وأكثر، 

لقد أمنه صلى اهللا عليه وسلم على وحي السماء، الدبلوماسية،

فطلب منه أن يكتب القرآن، فكان إذا نزلت عليه جمموعة من 

يا زيد، اكتب، فيكتب : اآليات طلب زيداً رضي اهللا عنه، وقال له

..زيد رضي اهللا عنه، فصار بذلك من كتبة الوحي
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ومرت األيام، ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشعر

ري الذي قد يتعرضون له إذا فقدوا آية أو طاملسلمون باملأزق اخل

آيات من القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي مل يكن جمموعاً يف كتاب 

خشى على األجيال واحد أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وي

ه، وهنا تيبالقادمة أن تفقد جزءاً من القرآن، أو على األقل تفقد تر

اخلطاب رضي اهللا عنه على أيب بكر الصديق رضي أشار عمر بن

جبمع القرآن يف كتاب واحد، وبعد مناقشات وحماورات اهللا عنه 

مشكلة الفكرة، ولكن تبقى أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قبل 

هذه التبعة الضخمة، ومل جيد أبو ىخطرية، فعلى أكتاف من ستلق

بت رضي اهللا عنه بكر الصديق رضي اهللا عنه أفضل من زيد بن ثا

ليقوم ذه املهمة اخلطرية جداً، فهو إىل جانب كونه يتقن القراءة 

والكتابة، فهو كان من كتبة الوحي، ويعلم دقائقه، ومىت نزلت 
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اآليات، وكيف نزلت، وألي سبب نزلت، وترتيب نزوهلا، وكيفية 

..مجعها مع اآليات السابقة والالحقة

همة الشاقة جداً، مع كونه وهكذا كلف زيد بن ثابت ذه امل

وقت مجع القرآن كان يف احلادية والعشرين أو الثانية والعشرين 

فقط من عمره، أي أنه لو كان يف زماننا فإنه لن يكون قد انتهى 

بعد من دراسته اجلامعية، ومع ذلك فقد وضعت على أكتافه مهمة 

يزين، ال توضع إال على أكتاف األساتذة واملعلمني البارعني املتم

وهذا يف وجود العدد الضخم من شيوخ الصحابة والسابقني إىل 

دم عليهم مجيعاً بكفاءته ومهارته وقدراته اهلائلة ولكنه قُ.. اإلسالم

..مع كونه شاباً صغرياً

:..يقول زيد بن ثابت رضي اهللا عنه

واهللا، لو كلفوين نقل جبل من مكانه، لكان أهون علي مما "

"لقرآنأمروين به من مجع ا
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ومع ذلك جنح الشاب الصغري زيد بن ثابت رضي اهللا عنه يف 

..املهمة اجلليلة اليت حتتاج جيالً كامالً من العلماء

..!!ما أعظم إمكانيات الشباب.. حقاًو

معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما، ومعوذ بن *

:عفراء رضي اهللا عنهما 

ه ا من األثر ما ال يتخيلوهذا الشابان الصغريان جداً كان هلم

، فاألول يف الرابعة عشرة من عمره والثاين يف هأو يستوعبأحد

الثالثة عشرة من عمره، ومع ذلك فهما يسارعان باالنضمام إىل 

إىل بدر، وعلى عكس زيد بن ثابت رضي تجهجيش املسلمني امل

اهللا عنه فإنه كان يبدو عليهما كرب السن نسبياً، وقوة اجلسد مما 

..عل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلهما يف اجليش املقاتلج
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رية لكن سبحان اهللا كان ومع كوما يف هذه السن الصغ

..!كرب بكثري من طموح كثري من الرجال أو الشيوخأطموحهما 

وأترك عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه كما جاء يف 

!حقاًالعمالقنيالبخاري يصور لنا موقفاً عجيباً هلذين الشابني

:يقول عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 

إين لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا على ميين وعن "

"..يساري فتيان حديثا السن، فكأين مل آمن مبكاما

معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما، ومعوذ بن ومها

..عفراء رضي اهللا عنهما

عنه يتعجب من وجود هذين فعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا

الغالمني الصغريين يف معركة خطرية كبدر، ومل يشعر باألمان ألنه 

لو هجم عليه أحد املشركني فلن جيد ـ يف اعتقاده ـ مساندة أو 

..مساعدة ممن حوله لصغر سنهما
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:مث يكمل عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فيقول متعجباً

"يا عم أرين أبا جهل: بهإذ قال يل أحدمها سراً من صاح"

وكان هذا الذي تكلم هو معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي 

فلم يكن قد رأى أبا جهل قبل ذلك، ،اهللا عنهما، وهو من األنصار

ولفت نظر عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه هذا السؤال عن 

قائد جيش املشركني، وجبار مكة، وفرعون هذه األمة، فسأل 

"فما تصنع به ؟،ا ابن أخيي: "الغالم احلدث

فرد الغالم الصغري رداً أذهل عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا 

..!عنه

" قال معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما خربت أُ: 

أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن 

"!!رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا

!!يا اهللا
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!!كم هو خالد هذا املوقف 

الغالم الصغري الذي يعيش يف املدينة املنورة، مسع أن رجالً 

يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة على بعد حوايل 

مخسمائة كيلومتر من بلده، فتحركت احلمية يف قلبه، والغرية على 

دافع به حبيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرر أن يفعل شيئاً ي

عن معتقداته ومقدساته، وجاءت الفرصة يف بدر عندما جاء اهللا عز 

ليسهل على الغالم الصغري أن يلتقي بأيب ،وجل بأيب جهل إىل بدر

!!فقرر أن يقتله بنفسه .. جهل

إنه أقسم قسماً مغلظاً إنه لو رأى أبو جهل فلن يتركه حىت 

!!ميوت واحد منهما 

فقط يف بدر، ويقوم مبهمة إنه مل جيعل حلمه أن يشارك

!!التمثيل املشرف وكفى 

!!ومل يكتف بأن حيلم بقتل أحد املشركني وكفى 
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قضية حياته، وهدف عمره أن حلم مستقبله، وولكن جعل 

!!يقتل هذا الطاغية، وإن كان الثمن أن ميوت هو يف سبيل اهللا 

!!يا سبحان اهللا 

و قال يف كان من املمكن ببساطة ـ ولن يلومه أحد ـ ل

نفسه أقاتل رجالً بسيطاً عادياً من املشركني، وأترك مهمة قتل هذا 

أو أحد الفرسان ،الزعيم الكبري ألحد صناديد اجليش اإلسالمي

مهته كانت لكن سبحان اهللا، .. املشهود هلم بالكفاءة يف القتال

..كالقمم الشاخمة

حىت .. اًبل كان موقفاً عجيباً حق.. ومل يكن هذا موقفاً عادياً

"..!فتعجبت لذلك: "إن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال

ولكن عجب عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه مل يتوقف 

عند هذا احلد، فمعاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما مل يكن 
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حالة فردية شاذة يف اجليش املسلم، إمنا كان له قرين مسلم صاحل يف 

..افسه يف نفس القضيةمثل سنه أو أصغر، ين

:يقول عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه

، فقال يل )معوذ بن عفراء رضي اهللا عنهما(وغمزين اآلخر"

"مثلها

:مث قال

: فلما أنشب أن نظرت إىل أيب جهل جيول يف الناس، فقلت"

"ين عنهتريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسأالأال

ول ربا أنه يسب رسورأى البطالن الصغريان الرجل الذي أخ

الدم يف عروقهما، وتأكدت عزميتها ياهللا صلى اهللا عليه وسلم، فغل

..على إنفاذ املهمة اجلليلة اليت طاملا راودت أحالمهما وأفكارمها
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وأترك الكالم ملعاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما يصور 

املوقف الرائع، وذلك كما جاء يف رواية ابن إسحاق، ويف طبقات

..ابن سعد رمحها اهللا

:يقول معاذ

ر جالشأي (مسعت القوم ـ وأبو جهل يف مثل احلرجة "

"..خلص إليهأبو احلكم ال ي: ـ وهم يقولون) امللتف

لقد جاء أبو جهل الزعيم القرشي الكبري يف مثل غابة من 

إنه رأس الكفر، .. الرجال األقوياء األشداء حيمونه ويدافعون عنه

وال شك أن أقوى كتائب مكة ستقوم حبمايته، وهم وقائد اجليش، 

أبو : احذروا من قتل الزعيم الكبري، يقولون: يتنادون فيما بينهم

ال خيلص إليه، أي ال يصل إليه أحد من )جهلوأب(احلكم 

..املسلمني
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ومع هذه احلماية املكثفة، واإلحاطة املركزة، فإن كل ذلك مل 

يعزم على استكمال مهمته، وعلى مينع معاذاً رضي اهللا عنه من أن 

..حتقيق حلم حياته

:يقول معاذ

ـ "أبو احلكم ال خيلص إليه"ةفلما مسعتها ـ أي كلم"

جعلته من شأين، فصمدت حنوه، فلما أمكنين محلت عليه، فضربته 

!!أطنت قدمه بنصف ساقه، أي أطارت نصف ساقه متاماً ضربة 

!!سبحان اهللا 

عد هذا الفىت الصغري تبتر ساقاً ضربة واحدة بالسيف من سا

!!لرجل يف حلظة واحدة 

سألوا األطباء الذي يقومون بعمليات البتر عن صعوبة ذلك إ

!!
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سألوا الفرسان الذين خاضوا املعارك اهلائلة عن تعذر ذلك او

!!

!عن أي شئ نتحدث يا شباب أمة اإلسالم ؟

اعة أم عن الشج.. هل نتحدث عن الفروسية يف أعلى درجاا

أم عن .. أم عن املهارة القتالية يف أعظم فنوا..يف أى صورها

وإخالص ،أم عن صدق اجلهاد.. أم عن عمق النظرة.. قوة الساعد

أم قبل ذلك وفوق ذلك نتحدث عن توفيق .. وقوة اإلرادة،النية

..رب العاملني للمجاهدين يف سبيله

"..والذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا"

!!يا شباب األمة شاب يف الرابعة عشر من عمره هذا

قطع ساق أيب جهل، وهو يف وسط احلماية الكافرة املكثفة 

!!بضربة واحدة 
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لقد حقق حلمه، وشفى صدره، وثأر حلبيبه رسول اهللا صلى 

البد من !! مستحيل ! اهللا عليه وسلم، لكن هل كل ذلك بال مثن ؟

..اء ااهدين والشهداءفشجرة العزة ال تنمو إال بدم.. دماء

:يقول معاذ رضي اهللا عنه

وضربين ابنه عكرمة بن أيب جهل ـ وكان ما زال مشركاً "

يف موقعة بدر ـ على عاتقي، فطرح يدي، فتعلقت جبلدة من 

"..جنيب

لقد فصلت يد الغالم الصغري عن جسده، ومل تعد معلقة إال 

!!جبلدة 

..لقد فقد ذراعه يف سبيل اهللا

أتراه قد شعر أنه ! أتراه قد ندم ؟! تراه قد أحبط ؟ولكت أ

أتراه متىن أن لو عاش ساملاً يف املدينة بعيداً عن اجلروح ! ور ؟

!واآلالم واإلعاقة ؟
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..أبداً يا شباب اإلسالم

..إن كل ذلك مل يراوده مطلقاً

إمنا كان الذي يشغله يف هذه اللحظات هو أن يستكمل 

فما زال هناك أعداء حياربون، والبد .. هللامسرية اجلهاد يف سبيل ا

!!أن يدافع املخلصون، ولو كانوا بيد واحدة 

:يقول معاذ رضي اهللا عنه

فلقد قاتلت عامة يومي، وإين ألسحبها خلفي، فلما آذتين "

.."وضعت عليها قدمي، مث متطيت ا عليها حىت طرحتها

!!لقد فصل يده متاماً عن جسده ليكمل القتال حبرية 

!!سبحانك يا ريب 

وأين صاحبه الذي كان يتنافس معه على قتل الطاغية األكرب 

؟
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أين معوذ بن عفراء رضي اهللا عنهما ؟

استمعوا إىل معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما 

:عن صاحبهحيكي 

مث مر بأيب جهل وهو عقري معوذ بن عفراء رضي اهللا عنهما "

"به رمق، فضربه حىت أثبته، فتركه و

أي أن معوذ بن عفراء رضي اهللا عنهما أيضاً حقق أمنيته، 

ووصل بسيفه إىل أيب جهل وهو يف وسط كتيبته وحراسه، 

واستطاع أن يضربه ضربة أوقعته قعيداً مشلوالً على األرض، ولكنه 

ما زال به رمق، وكما نعلم سيأيت بعد ذلك عبد اهللا بن مسعود 

..هلرضي اهللا عنه ليكمل قتل أيب ج

!!وهكذا تعادل البطالن الصغريان يف املباراة اليت تنافسا فيها 

!!انظروا إىل التنافس على أي شئ يكون 
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وذهب كالمها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كل 

..أنا قتلت أبا جهل يا رسول اهللا: واحد منهما

فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما جاء يف 

:ي ومسلمالبخار

: ال، فنظر يف السيفني وقال: هل مسحتما سيفيكما ؟ قاال "

!"كالكما قتله "

لقد أقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتعادل بني ااهدين 

..الصغريين

!!وسبحان اهللا 

!هل انتهت قصة الغالمني احلدثني ؟

!!ال يا شباب األمة 

..ما زال يف القصة فصل أخري
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ن معاذ بن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنهما قد لقد رأينا أ

..يده مثناً جلهاده وصدق عزميتهفقد 

فماذا دفع معاذ بن عفراء رضي اهللا عنهما ؟

!!لقد دفع روحه بكاملها 

لقد استكمل الشاب الصغري جداً ـ الذي يبلغ الثالثة عشرة 

من عمره ـ مسرية اجلهاد بعد أن ساهم مسامهة جادة يف قتل أيب 

قاتل هنا بل لم يكتف ذا العمل ايد، وهذا األثر اخلالد، فهل، ج

حىت لقي الشهادة يف سبيل اهللا، وهو يف هذه السن املبكرة ،وهناك

!!

..هذا هو اد يا شباب األمة

..هذا هو التنافس احلقيقي

"..ويف ذلك فليتنافس املتنافسون"
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باب ال يتنافسون حيزن املرء كثرياً عندما يشاهد كثرياً من الش

!! إال يف جماالت التشجيع لفريق كروي، والتعصب ألحد األندية 

وليت التنافس يكون شريفاً، بل يصل كثرياً إىل التصارع والتشاحن 

وليت الشباب يتنافسون !! والبغضاء والتراشق باأللفاظ مث باحلجارة 

عن طريق ممارسة الرياضة، بل يتنافسون فقط يف مشاهدة الرياضة،

وليتهم يتنافسون يف أوقات فراغهم، بل تضيع منهم أولويام 

!!الواحدة تلو األخرى 

لينظر شباب األمة إىل هذين املثالني الرائعني لشابني يف الرابعة 

عشر والثالثة عشر من عمرمها، ليعلما أن طاقات الشباب أوسع 

بكثري من ختيالم، وأن أحالم وأهداف الشباب جيب أن تكون 

..مثل هذا املستوى الراقي يف التفكريعلى 

:ماأسامة بن زيد رضي اهللا عنه*
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..من أروع أمثلة الشباب يف التاريخ 

وكلنا حيفظ له املوقف اجللل عند توليته على جيش املسلمني 

اخلارج حلرب الرومان، لكن قبل احلديث عن هذا املوقف العظيم 

يس أول ظهور د للبطل الصغري، ولنذكر أن هذا ليس أول وجو

..مسه يف التاريخإل

شترك رضي اهللا عنه يف غزوات كثرية قبل هذه املرة، افقد 

..وكان له وجود ملموس وأثر واضح

يف السنة رضي اهللا عنهسرية غالب بن عبد اهللا من ذلك مثالً 

!أربعة عشر عاماًوكان يبلغ من العمر وقتها السابعة من اهلجرة

ذلكوحنني وغريفتح مكةأيضاًو

ومل يكن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما بالشخصية العابرة 

يف حياة املسلمني، بل مل يكن كذلك يف حياة رسول اهللا صلى اهللا 
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لقد كان أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما شخصية .. عليه وسلم

لدرجة أن الصحابة إذا .. معتربة جداً، ومؤثرة جداً، وهلا قيمتها

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهابوا أن يكلموه، أرادوا شيئاً من رسول 

وطلبوا منه أن يكلم هو ،ذهبوا إىل أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما

مع وذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األمر الذي يريدون، 

صغر سنه، فلم يكن يزيد يف هذه الشفاعات بني الرسول صلى اهللا 

عاماً، ولكن ملكانته عند عليه وسلم وبني الصحابة على مخسة عشر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولرجاحة عقله، وسعة أفقه، كان 

..يقدم ملثل هذه األمور

..بل هناك ما هو أهم من ذلك وأعظم

فقد كان أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما مشاركاً يف غزوة 

املريسيع يف السنة اخلامسة من اهلجرة، وهي الغزوة اليت شهدت 
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حادث اإلفك، وطعن الطاعنون يف السيدة : ث املؤسف األليماحلاد

الشريفة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها،ومل يرتل الوحي مباشرة، 

وإمنا تأخر شهراً كامالً، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 

ركبته احلرية من لقد ..موقف صعب، وال يدري حقيقة ما يفعل

اك، وتعقد املوقف متاماً، وأراد الرسول الكلمات اليت تشاع هنا وهن

احلكيم صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذ بركة الشورى، فقرر أن 

يستشري بعض أصحابه يف الذي جيب أن يفعله يف هذا املأزق 

من أصحابه فقطختيلوا أنه أرسل إىل اثنني!فمن استشار؟.. اخلطري

سامة بن زيد فكان أحدمها هو أ،ليستشريهم يف هذا املوقف املعقد

..والثاين هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه،رضي اهللا عنهما

لقد كان أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما يف ذلك الوقت يف 

…!من عمرهفقط الثانية عشرة 
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قد يظن ظان أن عقل هذا الشاب الصغري جداً قد ال 

أن ا، فضالً على ايستوعب أصالً القصة، وال يفهم أبعادها أو خلفي

لقد رأى رسول اهللا صلى اهللا .. ولكن سبحان اهللا.. يديل برأي فيها

عليه وسلم يف إمكانيات أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما العقلية ما 

إنه سيد !لل، ومن الذي يستشري؟جليؤهله لالستشارة يف هذا األمر ا

..واملعصوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وأحكم البشر،اخللق

من أعظم مناقب أسامة بن زيد رضي اهللا -واهللا-هذه

فوصول .. بل هي من أعظم مناقب الشباب بصفة عامة.. عنهما

شاب إىل هذه الدرجة الراقية من العقل والفكر يفتح آفاقاً هائلة 

للشباب ليحسنوا استغالل طاقام املدفونة يف أعماقهم، وييسر هلم 

رب العاملني جلت يهم فاستيعاب القدرات املهولة اليت زرعها 

..عظمته وقدرته
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مث كان القرار العجيب الذي أمتعنا به رسول اهللا صلى اهللا 

غري أسامة بن زيد عليه وسلم قبل وفاته، وهو تولية هذا الشاب الص

على -وكان يبلغ آنذاك بالكاد مثانية عشر عاماً-رضي اهللا عنهما

..مان يف الشامقيادة اجليش اإلسالمي الضخم املتجه إىل حرب الرو

..والقرار عجيب فعالً، وحيتاج إىل وقفة طويلة، وتدبر عميق

فأسامة بن زيد رضي اهللا عنهما ال يرأس يف هذا اجليش 

جمموعة من الغلمان والصبيان، أو جمموعة من البسطاء الذين ليس 

وهم .. هلم يف أمور القتال، وإمنا يرأس جمموعة من أعظم العمالقة

ويف التخطيط ،عمالقة يف الفروسية.. ءعمالقة يف كل شي

ويف ،ويف اخلربة،ويف السبق إىل اإلسالم،ويف اإلميان،العسكري

..ويف املكانة،الصحبة

..البد أن نقف وقفة ونتساءل



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
59

أمل يكن يف املدينة املنورة من هو أفضل من أسامة بن زيد 

!رضي اهللا عنهما لقيادة اجليش؟

كان يف املدينة رجال -شكوال-فإنه.. واإلجابة واضحة

كان هناك الكثري من .. كثري على مستوى أعلى وأفضل من أسامة

القادة العسكريني أمثال أيب عبيدة بن اجلراح والزبري بن العوام 

وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسنة واملثىن بن 

..حارثة وعمرو بن العاص وغريهم وغريهم

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد فلماذا يرفع رسول 

وملاذا يصر على واليته رغم .؟اهللا عنهما فوق كل هؤالءرضي

تردد بعض الصحابة يف قبول فكرة والية هذا الشاب احلدث على 

!هذا اجليش اخلطري؟

..إن اإلشارة واضحة، واهلدف جلي
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إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يوضح لنا إمكانيات 

ها هو الشاب الصغري الذي مل يتجاوز الثامنة ف.. لشباب وطاقاما

من القادة ن يقود هذا اجليش اهلائل مبن فيهيستطيع جبدارة أةعشر

..والزعماء واألبطال

والرسول صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يرسخ فينا أسلوب 

ولو ظل القائد الكبري .. التوريث للخربة، والتدريب للجيل الناشئ

ئداً طيلة حياته دون أن يسمح بظهور الطاقات الصغرية إىل جواره قا

لكن .. إىل اهللكة واالضمحالل-ال شك-فإا هذا يقود األمة

تربية الشباب على القيادة والريادة واإلدارة منذ صغر سنه يعطي 

.. ويرسخ أقدامها بني غريها من األمم.. األمة أعماراً فوق عمرها

..بل هي املستقبل أيضاً.. قطإا ليست حاضراً ف

والبد أن نأخذ يف االعتبار يف هذا املوقف أن اجليش 

اإلسالمي الذي يرأسه أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما ال خيرج يف 
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مهمة استطالعية، أو مهمة تدربية، أو مهمة بسيطة أمر النصر فيها 

عيت جيوش األرض يف ذلك أإن هذا اجليش يذهب ليقابل .. سومحم

اجليش .. إنه جيش اإلمرباطورية الرومانية العظمى .. مانالز

والبد أن نلحظ هنا .. صاحب التاريخ الطويل، واالنتصارات ايدة

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما وىل أسامة بن زيد رضي اهللا 

يلقي جبيش املسلمني إىل -بأي حال من األحوال-عنهما مل يكن

ام العلم أن هذا الشاب يستطيع بكفاءة أن التهلكة، إمنا كان يعلم مت

يقوم ذه املهمة اخلطرية، وأصر على واليته حىت بعد أن أبدى 

بعض الصحابة اعتراضهم واستغرام لوالية هذا الشاب الصغري 

وهذا اإلصرار ليزرع املعىن يف قلوبنا .. على هذا اجليش اخلطري

من اآلباء املعىن الذي خيفى على عقول كثري وهو .. بوضوح

..وهو أن إمكانيات الشباب هائلة.. واملربني والدعاة
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هذا الشاب أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما الذي مل يبلغ مثانية 

عشر عاماً كان قد استكمل يف سنوات عمره املعدودة فنون 

الفروسية والقتال والقيادة واإلدارة والفقه والعلم، حبيث أصبح قادراً 

..اخلطريةعلى أداء هذه املهمة

مع العلم يا شباب األمة أن هذا الشاب العظيم مل يكن يتمتع 

أو شكل ،مبا حيلم به كثري من شباب اليوم من وضع اجتماعي معني

..أو لباس فخم أنيق،وسيم

لقد كان هذا الشاب رجالً بسيطاً جداً، وهو ابن لرجل 

هو زيد بن حارثة رضي اهللا عنه موىل رسول اهللا ،بسيط كذلك

صلى اهللا عليه وسلم، وكان أبوه ممن يباع ويشترى، وأعتقه رسول 

فأسامة رضي اهللا عنه كان من عائلة .. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كما .. ومل يكن ابناً لغين من األغنياء أو وزير أو أمري،فقرية بسيطة

بل على .. أن أسامة رضي اهللا عنه مل يكن شاباً وسيماً مجيالً
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وهذا .. إنه مل يكن حسن الصورة وال مجيل الوجه..العكس متاماً

ليثبت للشباب يف كل األمة أن املقومات احلقيقية لنجاح الشاب 

تكمن أساساً يف دين الشاب ويف عقله وعلمه وكفاءته وتدريبه، 

وال تكمن أبداً يف عرق أو عنصر أو نسب أو مال أو مجال 

..صورة

حقه كلمة هي يفصلى اهللا عليه وسلمولقد قال الرسول 

عن عبِد اللَِّه فخر لكل الشباب املسلم، فقد روى البخاري ومسلم

بعثَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعثًا :بِن عمر رِضي اللَّه عنهما قَالَ

فَقَالَ النِبي ،مارِتِهوأَمر علَيِهم أُسامةَ بن زيٍد فَطَعن بعض الناِس ِفي ِإ

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:
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" ِة أَِبيِه ِمنارونَ ِفي ِإمنطْعت متكُن ِتِه فَقَداروا ِفي ِإمنطْعأَنْ ت

وِإنْ كَانَ لَِمن أَحب الناِس ،وايم اللَِّه ِإنْ كَانَ لَخِليقًا ِللِْإمارِة،قَبلُ

"وِإنَّ هذَا لَِمن أَحب الناِس ِإلَي بعده،يِإلَ

..عظم الشباب إذا فقهوا دورهمأأال ما 

عظم األمة إن أخذ الشباب فيها وضعهم احلقيقي، أوأال ما 

..ومكانتهم اليت تتناسب مع طاقام وقدرام

..ولنا يف أسامة عربة

دولة ووددت لو ذكرت لكم تفصيالً عن الشباب يف 

وليس من غرض هذه .. ولكن هذا حديث يطول جداً.. اإلسالم

وراجعوا .. ولكن فقط ضرب األمثلة.. الرسالة احلصر واالستقصاء

إن أردمت سري الشباب العظماء يف أمة اإلسالم أمثال مصعب بن 
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عمري ومسرة بن جندب وجعفر بن أيب طالب وأسعد بن زرارة 

هللا بن عباس وعبد اهللا بن ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ وعبد ا

عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عمرو بن العاص والرباء بن 

رضي اهللا عنهم .. عازب وزيد بن أرقم وغريهم وغريهم وغريهم

..مجيعاً، وأكثر اهللا من أمثاهلم

بل أيضاً يف كل .. وليس هذا العدد يف جيل الصحابة فقط

ا إن شئتم شباب اإلسالم أمثال وراجعو.. مراحل التاريخ اإلسالمي

أيب إدريس اخلوالين وحممد القاسم والبخاري والنووي وصالح 

الدين وقطز وحممد الفاتح وعبد الرمحن الداخل وعبد الرمحن الناصر 

..وغريهم

..وأمة اإلسالم ال ينضب معينها أبداً

..ونسأل اهللا أن يعز اإلسالم واملسلمني
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!ملاذا هذا التباين ؟

:د أن نقف وقفة جادة ونتساءل بصراحة الب

اذا هذا التباين الرهيب بني ما عليه شباب األمة اآلن، وبني مل

عليه ؟واما ينبغي أن يكون

ملاذا هذا التباين الرهيب بني إمكانيات الشباب وطاقام، 

وبني اإلنتاج اهلزيل الذي خيرج من معظمهم ؟

مة وبني واقعها ؟ملاذا هذا التباين الرهيب بني تاريخ األ

لكن اخلطأ .. من املؤكد أن اخلطأ مل ينبع من الشباب وحدهم

يف ،لقد حدث اضطراب كبري، وخلل عظيم.. خطأ مركب

..منظومة كاملة أدى إىل هذه النتائج، وقاد إىل هذا التباين
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واألسباب فيما يبدو يل كثرية، وحتتاج إىل دراسات وأحباث، 

ال فالكارثة إود وطاقات لإلصالح، ووحتتاج أيضاً إىل تفريغ جه

ومن مث فإننا .. !فيالتعاسة أمة ضاع شباا.. كربى، واملصيبة عظمى

يف تفكري نظري، أو مناقشات فارغة، طويالً نريد أال نضيع وقتاً 

ولكن نريد حبثاً صادقاً، وحلوالً واقعية، وعمالً دؤوباً مستمراً 

..لتطبيق هذه احللول

األسباب على عجالة، وحيتاج وهنا اعرض لطرف من

..املخلصون إىل وضع سياسة واضحة ملعاجلة هذه األسباب وغريها



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
69

السبب األول

غياب التربية اإلسالمية الواعية

وهذا هو أهم األسباب هلبوط مستوى الشباب عن املستوى 

الالئق م، وإال فمن زيد بن ثابت ومن أسامة بن زيد ومن معاذ 

!ومن معاذ بن عفراء بغري اإلسالم؟بن عمرو بن اجلموح

اإلسالم هو الذي صنع هؤالء األبطال والعظماء، وهو الذي 

فجر هذه الطاقات املهولة، وهو الذي وجه هذه اإلمكانيات إىل 

..وإىل صاحل األرض،خدمة األمة

ترىب اآلن الذي نعيشه زماننالقد ظلت األمة لعقود متتالية يف 

فافتقدت األمة ..  ج إال املنهج اإلسالميشباا على عشرات املناه

وعاشت .. بذلك سر جناحها، وضلت طريقها إىل اهلدى والصالح

..األمة معيشة الضنك والبؤس
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"..ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً " 

قيمة مراقبة اهللا عز وجل يف شباب على زرع التربية رصمل حت

ريب واألب واألستاذ يراقبون املالشباباألمة، بل دائماً كان

فإذا غاب هؤالء أطلق الشباب العنان .. واحلاكم والشرطي

لشهوام، وبالغوا يف أخطائهم، واستخدموا طاقام وإمكانيتهم يف 

..هدم ما يستطيعون هدمه من أركان األمة بدالً من بنائها

افتقد الشباب نتيجة هذه التربية اإلحساس باالنتماء إىل لقد 

ز وجل، وإىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب اهللا ع

وبدالً من أن يصبح الدين منهجاً للحياة، حتول الدين إىل جمرد 

حصة مهملة تدرس فيها بعض القواعد النظرية، وقد تستغل يف 

..تدريس بعض الفصول املتأخرة من دروس اللغة العربية أو غريها

كثرية ما أنزل اهللا ا لقد زرع يف الشباب االنتماء إىل أشياء

إىل أمتهم احلقيقي وما عادوا يشعرون باالنتماء .. من سلطان
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فهؤالء ينتمون إىل قومية عربية فصلتهم .. اإلسالمية الشاخمة الكبرية

عن إخوام املسلمني يف مشارق األرض ومغارا من غري العرب، 

أو فارسية أو وهؤالء ينتمون إىل قومية فرعونية أو بابلية أو فينيقية 

تركية عزلت األمة متاماً عن دينها، وجعلت فخارها أن تنتمي إىل 

خربوين باهللا عليكم كيف فال إو.. جمموعة من امللحدين والكفار

لقد حدث .. !يتفاعل الشباب مع شخصية مثل شخصية فرعون؟

فهو يفتح كتاب اهللا عز وجل .. فصام يف شخصية شباب املسلمني

لعنة على فرعون وجنده من صفحاته صفحة أحياناً ليجد يف كل

وقومه، مث هو ينظر إىل واقع حياته فيجد تعظيماً وتفخيماً وتكرمياً 

هلذا اللعني الذي صرح ربنا يف كتابه بلعنته عشرات ومئات 

..املرات

!من يصدق ومن يتبع ؟
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لقد فُرغت مناهج التعليم والدراسة من مراحل احلضانة وإىل 

من معىن الوالء لرب العاملني، واالعتزاز بالدين، الكليات املتخصصة 

لقد نزعت آيات اجلهاد نزعاً، .. والفخار بأركانه، والزهو برموزه

..وحطمت املعاين النبيلة حتطيماً

هل هناك يف مناهجنا اآلن من يدعو الشباب إىل اإلحساس 

يوم القيامة؟ هل هناك من واحلساببقيمة اآلخرة، وبأمهية السؤال

للشباب أتقنوا عملكم، واهتموا بدراستكم ألن اهللا عز وجل يقول

يراقبكم وجيازيكم على عملكم وجهدكم، أم أم يقولون هلم 

يف عملعلى ذاكروا جيداً ألن هناك امتحان من ينجح فيه حيصل 

أجراً مادياً أعلى، وفرصته أكرب من أخيه المتالك شقة ينال و،الدنيا

..!أو سيارة أو وظيفة
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ن يا شباب اإلسالم بني من يعمل لآلخرة وبني من يعمل شتا

..!للدنيا

وليس معىن هذا أن نريب الشباب على اعتزال الدنيا، أو على 

ترك التعليم واالكتساب، إمنا الغرض هو تعديل النوايا، وتصحيح 

فتصبح مذاكرته حسنات، وعلومه حسنات، وأخالقه .. املسار

حسنات، واكتسابه حسنات، ومعامالته حسنات، وعمله

..وهكذا.. حسنات

الرقيب عليه هو رب العاملني يشعر الشاب أنما نريده هو أن 

وهو رقيب حي ال ميوت، دائم ال ينقطع، عليم ال .. سبحانه وتعاىل

فيشعر الشاب باهليبة من مراقبته، وباألمل يف .. ختفى عليه خافية

العمل فينصلح ظاهره وباطنه، وتقوى عزميته على.. إرضائه

..الدؤوب دون كلل أو ملل
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والتربية اإلسالمية الواعية ليست مهمة هيئة معينة أو جهة 

هي مهمة احلاكم ف..إمنا هي مهمة أمة بكاملها ..دون جهة

واحملكوم، والوزارة والشعب، والبيت واملدرسة، واجلهات احلكومية 

قلبه هي مهمة كل من يف.. الرمسية واجلهات اخلريية التطوعية

إخالص هللا رب العاملني، وكل من يف قلبه محية هلذه األمة، ورغبة 

..صادقة يف رفعتها وعزا

يقصر يف مهمته أن يقصر اآلخرونوليس معىن أن هناك من

فإذا كانت املناهج الدراسية تفرغ عمداً من املعاين . .كذلك

للدعاة اإلسالمية، ومن الروح الدينية الواضحة فإن هذا ليس مربراً

فعلى .. أو لآلباء أو املربني أن يتركوا هذه التربية اإلسالمية القومية

كل أب وأم وداعية وشيخ وأستاذ وأخ كبري وجار خملص أن يزرع 
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معاين مراقبة رب العاملني وحب الدين واالشتياق إىل اجلنة واخلوف 

مع لفت األنظار بشدة .. نمن النار يف قلوب الشباب الذين يربو

إىل أن تربية الشباب على هذه املعاين ال ينبغي أن تبدأ من سن 

.. من مراحله األوىل متاماً يف احلياة.. ولكن قبل ذلك بكثري،املراهقة

بل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا أن نؤذن يف أذن 

اً بأن هذا إيذان،الرضيع اليمىن، ونقيم الصالة يف أذنه اليسرى

.. سيكون منهج حياته وتربيته منذ حلظاته األوىل يف هذه احلياة

الطفولية منها ،وتستمر هذه التربية اإلسالمية يف كل مراحل حياته

حىت يصبح رجالً أو فتاة تشبع متاماً باإلسالم، وال خيطو ،والشبابية

إال ويسأل نفسه ألف -صغرية كانت أو كبرية-خطوة يف حياته

أم هو علي ساخط ؟،أهذا يرضي ريب: مرة 

وهكذا فإن اآلباء واملدرسني والدعاة ليسوا معذورين يف تربية 

أو .. شبام تربية إسالمية حبجة أن املناهج الرمسية مفرغة من هذا
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ليست .. حبجة أم يبنون يف سنة ما يهدمه اآلخرون يف يوم واحد

بل نعلم .. إسالمية واعيةهذه أعذار مقبولة لترك تربية الشباب تربية 

ونعلم أن اهللا عز وجل يوفق .. أنه عمل صعب لكن ليس مستحيالً

..من أخلص له، ويفتح له أبواب العمل واإلصالح

!جيب اإلشارة هنا إىل شئ يف غاية األمهيةكما

..!أنين ال أعفي الشباب من املسؤولية أبداًوهو 

ددة، إال أن فمع كون أن املعوقات كثرية، والصعوبات متع

وال يستقيم لشاب .. الشاب يف النهاية هو الذي سيسأل يوم القيامة

.."!!دائيعوعلى أَّعلي":اقل أن يسري يف حياته على منهجع

ليس معىن أن الكل خيطئون يف حقه أن يكون هذا مربراً له ف

..!أن يضيع
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وليس معىن أن أهل األرض مجيعاً يريدون معصية رب العاملني 

..!هذا سبباً كافياً له أن يعصي هو األخرأن يكون

وليس معىن أن من يضعون له مناهج التربية ال يكترثون بقضية 

..!اجلنة والنار أن ختتفي هذه القضية اخلطرية من ذهنه

:البد أن يقف الشاب مع نفسه وقفة ويتساءل 

ماذا خلقين اهللا عز وجل ؟ل

..وثالثةثانيةاقرأ السؤال مرة و

لقين اهللا عز وجل ؟ملاذا خ

..القضية ليست هامشية يف حياتك، أو ثانوية يف تفكريك

وعلى ضوء فقهك هلذه القضية ستكون .. القضية قضية عمرك

..حياتك وستكون أخرتك

ماليني الشباب ال يسألون أنفسهم هذا السؤال، ومن مث 

..يضيعون
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..البد أن هناك غاية للخلق

"وأنكم إلينا ال ترجعون ،خلقناكم عبثاًأمناأفحسبتم" 

؟اهللا عز وجلملاذا خلقنا

هل خلقنا اهللا عز وجل للمتعة والسهر واالنبساط ؟

هل خلقنا اهللا عز وجل جلمع املال وكرت الثروات ؟

هل خلقنا اهللا عز وجل للصراع والتشاحن والتقاتل ؟

هل خلقنا اهللا عز وجل لنعصيه وخنالفه ونعارضه ؟

تصلح باملرة خللق حكيم من خالق إن هذه الغايات ال 

..حكيم

إمنا خلقنا اهللا عز وجل لغاية واضحة ذكرها سبحانه وتعاىل 

..تصرحياً يف كتابه

"..وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون :" قال تعاىل

..بدون حتقيق هذه الغاية تصبح حياتك عبثاً ال قيمة هلا
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!ولكن ما هو مفهوم العبادة ؟

ية هي متام االنقياد هللا عز وجل مع متام احلب العبادة احلقيق

..له

..كمال اخلضوع مع كمال احلب

..، أو يف أي مرحلة من مراحلهايف أي أمر من أمور احلياة

يف الشباب .. يف العقائد والشعائر واألخالق واملعامالت

ويف احلرب والسلم، ويف السفر .. ويف الصحة واملرض.. واهلرم

..ة وكبرية يف احلياةيف كل صغري.. واحلضر

وليس كما يعتقد كثري من املسلمني، وكما حاول املغرضون 

أن يفهمونا سنوات طوال أن العبادة هي الصالة الصوم والزكاة 

..واحلج والذكر فقط
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-يف تصويرهم -ومن مث فاملكان الوحيد الذي يصلح للعبادة 

تفعل ،لكأما باقي احلياة فهي..هو املسجد، وأحياناً يف البيت

..!!ال ما يشاء رب العاملني،فيها ما تشاء

!أهذا منطق مقبول يا شباب أمة اإلسالم ؟

هل خلقنا اهللا عز وجل لتعطيه من أوقاتنا نصف ساعة يومياً 

نؤدي فيها الصلوات على عجالة، ونقضي فيها بعض األذكار، مث 

بقية اليوم يف غري ما أراد اهللا عز وجل ؟نقضي 

..وجل يقول يف كتابه الكرميإن اهللا عز

فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً "

"يره

..سيحاسب كل إنسان على مثقال الذرة

..لن تترك صغرية وال كبرية إال وستسأل عنها

"هاامال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحص"
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سيكون عليها إذن كل شئ يف الدنيا، وكل حلظة يف احلياة

..بل أسئلة.. سؤال

يف ضوء قول ومن مث فإين أفهم العبادة احلقيقية هللا عز وجل

:اهللا عز وجل

"قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني"

ويظل اإلنسان أي أن كل شئ يف حياتنا هو هللا عز وجل، 

..على هذه الصورة إىل أن يصبح املوت يف سبيل اهللا كذلك

..واملوت يف سبيل اهللا.. ياة يف سبيل اهللاحل

والعمل والوظيفة يف سبيل .. الصالة والصيام يف سبيل اهللا

والعالقات .. واملال والثروة واالكتساب والرزق يف سبيل اهللا.. اهللا

واملعامالت مع األبناء واآلباء واملعلمني .. كلها يف سبيل اهللا

ال أعرف هي يف سبيل والرؤساء واجلريان والرحم ومن أعرف ومن

..حىت الترفيه والراحة واملتعة يكون أيضاً يف سبيل اهللا.. اهللا
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ألا .. األحاديث يف هذا املعىن أكثر من أن حتصىاآليات وو

وهذا املفهوم هو املفهوم الوحيد .. دين وكل احلياةالتشمل كل 

..الذي ينجو به اإلنسان، وإال ضاعت حياته سدى

..هم الرجال والنساء والشباب والكبارويستوي يف هذا الف

ملسؤولية فردية يف املقام وا.. فالكل حماسب يوم القيامة

فلن حياسب إنسان على أعمال اآلخرين، ولن حياسب . .األول

..غريك على عملك

"كل نفس مبا كسبت رهينة: "يقول تعاىل

ولن يأيت واحد معك يوم القيامة يربر لك أفعالك يف طاعة أو 

..معصية

"..ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة: "يقول تعاىل
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فكل دقيقة تضيع من حياتك دون مراقبة هللا فيها هي حمسوبة 

ولن حيمل عنك أبوك أو مدرسك أو .. عليك أنت ال على غريك

..وزير التعليم أو رئيس البالد أو القريب أو البعيد شيئاً

..لن حيمل واحد من كل هؤالء عنك شيئاً

وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، ولنحمل "

"..خطاياكم، وما هم حباملني من خطاياهم من شئ، إم لكاذبون

دعاة اإلباحية واون والفساد لن حيملوا عن أولئك الذين 

ن حيملوا عنهم ل.. م، وفتنوا بإباحيتهم وجموموقعوا يف فساده

قد أعطاك اهللا عز وجل عقالً ف.. بل الكل سيحاسب.. مثقال ذرة

وإرادة وقوة، ووضح لك طريق الصالح وطرق الفساد، وبني لك 

..طريق اهلدى وطرق الضالل

"قال تعاىل طريق اخلري : أي الطريقني،"وهدنياه النجدين: 

..والصالح، وطريق الشر والفساد
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..مث كلمة هامة يا شباب أمة اإلسالم

رق د عن طريق اهللا، غاإذا انقضت سنوات شبابك وأنت بعي

.. لك هدف نبيل وال طموح عظيميسيف املعاصي، اله يف احلياة، ل

فمن يعيد .. مث هداك اهللا إىل الطريق القومي بعد انتهاء فترة الشباب

لك هذه الفترة الذهبية يف حياتك ؟

!من يعيد لك ثلث عمرك أو نصف عمرك أو أكثر أو أقل ؟

ألرض أن الذي مضى ال لقد مضت سنة اهللا عز وجل يف ا

يعود، فلماذا ال تستغل كل دقيقة يف حياتك، وكل حلظة يف 

!وجودك على هذه األرض ؟

روى احلاكم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنهما قال
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شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل : اغتنم مخساً قبل مخس"

رك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل سقمك، وغناك قبل فق

"موتك

وكلنا حيتاج إىل .. وهو من جوامع الكلم.. واحلديث رائع

..فقهه وتدبره

كثرياً ما يعلم اإلنسان احلقيقة، ويفقه اهلدف الصحيح 

يفقه الشاب قيمة فترة الشباب ف..ولكن يف الوقت املتأخر.. للحياة

..عمرهيكون يف األربعني أو اخلمسني من نبعد أ

..ويفقه املريض قيمة الصحة وهو على فراش املرض

..وصار فقرياً،ويفقه الغين قيمة املال بعد أن يكون قد افتقده

ويفقه اإلنسان قيمة الوقت بعد أن تكون قد مرت الساعات 

..وضاعت هباءاً منثوراً،واأليام والشهور والسنوات



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
86

مة احلياة وأخرياً ـ وهذا أخطر وأعظم ـ يفقه اإلنسان قي

سأل وأمهيتها وحكمتها وهو على فراش املوت، أو وهو يف قربه ي!!

..أخي الشاب وأخيت الشابة

!من يعيد لكما شبابكما بعد أن مير ؟

..والكل يدرك ذلك.. مث أن املوت يأيت بغتة

،كما أن الشاب ميوت، واملريض ميوت،الشيخ الكبري ميوت

..كما أن الصحيح ميوت

.لندم يف هذه احلالةوال يفيد ا

..يا شباب أمة اإلسالم

ضعوا هذا النداء الرباين أمامكم يف كل خطوة من خطوات 

:حياتكم
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استجيبوا لربكم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا، ما "

"..لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكري
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السبب الثاين

غياب القدوة الصاحلة

انون من أمر خطري وهو افتقاد فالشباب يف أمة اإلسالم يع

وتربية القدوة أعلى آالف املرات من تربية اخلطب .. القدوة الصاحلة

وفعل رجل يف ألف رجل خري من قول ألف رجل يف .. واملقاالت

..رجل

بل .. هم يف اعتقاده أنه يريبااملريب الذي خيالف فعله قوله و

..وإن كانت كلماته هي كلمات البناء،هو يهدم

"..مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلونكرب"

كيف ميكن لألب أن يأمر أوالده بعدم التدخني مثالً 

والسيجارة ال تفارق يده، أو كيف يأمره حبسن معاملة اجلار وهو 

يف شجار دائم مع جريانه، أو حبفظ اللسان وهو يتناول كل قادة 
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ان، أو السيارات حوله بالشباب والشتائم، أو باحللم وهو غضب

!كيف ؟! بالكرم وهو شحيح ؟

كيف ميكن للمدرس يف املدرسة أن يزرع يف تالميذه الرمحة 

وهو يسترتف أمواهلم يف الدروس اخلصوصية بينما ال يعطي لدروس 

وكيف ميكن له أن يريب تالمذته على .. حقها ؟املدرسة أو اجلامعة 

ط يف احلرص على املال العام واألمانة يف العمل وهو ال ينضب

،وينام يف ثالثة،ويهمل يف أخرى،دروسه، بل ويترك بعضها

!ويلعب يف رابعة ؟

كيف ميكن حلاكم أو شرطي أن يأمر الشباب بعدم العنف 

وترك اإلرهاب بينما هو يتعامل بكل قسوة وعنف وبطش وإرهاب 

!مع عموم الشعب ؟

!كيف ميكن أن تكون هناك تربية بغري قدوة ؟



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
90

املسلم إىل القدوة الصاحلة يف كثري من لقد افتقد الشباب

..األحيان

!ومن هو بديل القدوة عند الشباب اآلن ؟

..فلرياجع كل منا نفسه، ولرياقب قدوة ابنه أو أخيه أو نفسه

!من هو القدوة ؟

بعض الشباب يتخذ قدوته فناناً ماجناً أقرب إىل النساء منه 

..إىل الرجال

زهرة شبابه يف اللعب، وقد بعضهم يتخذ قدوته العباً أنفق

يكون هذا الالعب غري مسلم أصالً، ويصبح حلم حياة الشاب، 

وهدف عمره أن يصبح العباً مثله، أو حىت حيصل على توقيع من 

!!هذا الالعب القدوة 
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بعض الشباب يتخذ قدوته مليونرياً فاسداً سرق أموال البالد 

الشعب إىل درجات والعباد، أو مسئوالً مرتشياً تسلق على أكتاف 

..معشارهالية ما يستحقعا

،أو قائداً ملحداً،بعض الشباب يتخذ قدوته زعيماً ماركسياً

..أو أديباً فاسقاً

بعضهم قدوته من الشيوعيني أو النصارى أو اليهود أو 

!!ملة اهلندوس أو بغري

وليس الكثري من أبناء اإلسالم الذي يتخذ قدوته رسول اهللا 

مع أن اهللا عز وجل يقول يف كتابه بوضوح .. !يه وسلمصلى اهللا عل

:

ملن كان يرجو اهللا ،لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة"

"وذكر اهللا كثرياً،واليوم اآلخر
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يسأل لو.. من شباب املسلمنيهميعرفالذينولرياجع كل منا 

:هذا السؤال صراحةهؤالء الشبابكل واحد من

!من قدوتك ؟

حرم اجلامعة، وخذوا عينة عشوائية من طالب ادخلوا إىل

اجلامعة الذي يسريون يف الطرقات، أو يدخلون احملاضرات، أو 

..هم هذا السؤال املباشروجيلسون يف الكافترييات، وأسأل

!من قدوتك ؟

واهللا يا ليتنا نقوم ذا اإلحصاء لنعلم من ِمن شبابنا يقتدي 

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟

..من من الشباب يقتدي بالزبري أو طلحة أو سعد أو األرقمو

مث من من الشباب يقتدي بالفنانني والالعبني واألدباء 

!!والعلمانيني 
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..إحصائية هامة ستضع احلقيقة أمام أعيننا

من الصعب أن تسأل شاباً يسري برفقة فتاة ال حيل له أن خيتلط 

ومن .. !ى اهللا عليه وسلما مث يقول لك قدويت هو رسول اهللا صل

وبة من ميسك بيده سيجارة أالصعب كذلك أن يقول هذه اإلجا

..من يلقي بالنكات املاجنة ليضحك هذا وذاك

!!فلنراجع قدوة أبنائنا 

!!مث إنين مرة أخرى ال أعفى الشباب من املسئولية 

.. فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كقدوة ليس بعيداً عن أيدينا

جه، واهللا عز وجل هاوجل قد حفظ لنا سنته وطريقته ومنواهللا عز

من يتحدث عنه، ويصف أفعاله، من الدعاة واملربني قد يسر لنا 

بفضل اهللا –ولكنهم ،ضيق عليهميكثرياً مانعم.. ويشرح طريقته

،يف كل قطر إسالمي، ويف كل مدينةوهذا .. ما زالوا يتكلمون-
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يف ..  امعة أو نادي أو عملمسجد أو جكل ويف ،ويف كل شارع

لكن املهم يف املقام األول أن .. تجد من يتكلم ويعلمكل مكان س

..يريد الشاب أن يتعلم

.. أن تصل قدوة الرسول صلى اهللا عليه وسلمأبداًلن تعجز

قدوة الصحابة رضي اهللا عنهم أو إىل أن تصل أبداًولن تعجز

..قدوة الصاحلني

اآلن ة وبرامج الكمبيوتر موجودةالكتب واألشرطة السمعي

ولئن قلت حلقات العلم إىل حد كبري، فالوصول إىل .. وبكثرة

..!مرمث ينه.. وأول الغيث قطر.. العلماء ما زال ممكناً

والتاريخ .. بيت القصيد أن تبدأ يف البحث عن قدوة صاحلة

..اإلسالمي ذاخر بالقدوات الصاحلة
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والرموز .. الياً من القدواتكما أن الواقع الذي نعيشه ليس خ

الطيبة اليت مجعت بني التمسك باإلسالم يف العبادات والشعائر وبني 

كثرية بفضل احلياة باإلسالم يف كل صغرية وكبرية موجودة، بل

وليس يف ،بالد املسلمنيكل بل يف ،وليس يف بلد واحد. .اهللا

ريعة، ويف يف الدعوة والش..بل يف كل جماالت احلياة،جمال واحد

زراعة والصناعة، ويف الطب واهلندسة، ويف الكيمياء والفلك، ويف ال

قتصاد، ويف الكبار والصغار، ويف الرجال والنساء، ويف التجارة واإل

..املتعلمني وغري املتعلمني

القدوات الصاحلة اليت عضت على دينها بالنواجذ، ومتسكت 

واخلري ال ينقطع أبداً يف لن تنعدم أبداً من أمة اإلسالم، ،بشرع را

بشرط أن يبحث الشاب عن قدوته هذه األمة، وإىل يوم القيامة، 

..يف املكان الصحيح، وبالطريقة الصحيحة
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ر واملكانة االجتماعية هو املنصب واملظهليس املهم يف القدوة 

قتصادي والربيق اإلعالمي، إمنا املهم حقيقة هو الدين والوضع اإل

..جلديةلق والعمل واواخلُ

..وموضوع القدوة هذا ليس موضوعاً جانبياً يف حياة الشاب

فجميع األمثلة اليت ذكرناها من ..بل هو موضوع أساسي وحموري

كانوا يتخذون الرسول صلى ،أو من جاء بعدهم،جيل الصحابة

ن أقواله فهم يتلمسو.. اهللا عليه وسلم قدوة يف حيام بوضوح

قدمه وكالمه وصمته وحركاته وسكناته ومواقع وأخباره وأفعاله

ة فكان هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدو..وكل شئ يف حياته

هلم قدوة خاصة يف بيته ساعدته مث إن كل واحد منهم كان.. عامة

رباه الصحايب مثالً فأسامة بن زيد .. على االرتقاء والتقدم والنبوغ

وزيد بن ثابت ربته .. اجلليل زيد بن حارثة رضي اهللا عنهم أمجعني
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الصحابية اجلليلة النوار بنت مالك رضي اهللا عنها، ومعاذ بن عمرو 

بن اجلموح رضي اهللا عنه، بن اجلموح رباه الصحايب العظيم عمرو

نشأ هذا الشباب الصاحل يف بيئة ساعدته على التقدم وهكذا

..فكان هذا اإلجناز الراقي الذي قدموه لنا وللبشرية.. واالرتقاء

فيا شباب اإلسالم ال تسريوا دون إرادة وال تفكري وراء أي 

بل تؤثر ـ .. فقدوتك ال حتدد فقط مصريك يف دنياك.. قدوة

وبصورة أكرب ـ على آخرتك، وأسأل اهللا لنا مجيعاً اهلداية 

..والرشاد
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السبب الثالث

اإلحباط

وهو سبب يف غاية األمهية وراء تردي حالة كثري من شباب 

واحلق !!".. مفيش فايدة "، وشاعت بينهم كلمة خطرية وهي األمة

سبحانه -أن األمل ال جيب أن ينقطع أبداً يف اهللا عز وجل، ويف أنه 

..سيعز هذه األمة، وسيمكن هلا دينها الذي ارتضى هلا-وتعاىل

لكن الشباب يعاين من إحباط مقيت يقعد عن أي عمل، 

قع األمة اإلسالمية الذي ويهبط من أي معنويات، والسبب هو وا

ثري من يراه الشاب أمامه، من ايار يف كافة ااالت، ورضاء من ك

ومل تعد الفجوة اليت بيننا .. كافة األمميلزعماء األمة بالسري يف ذ

يف كل ااالت أصبحتبل.. وبني غرينا يف جمال معني بذاته

..حقيقة
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ي السياسية هناك حالة واضحة جلية من التردي يف النواح

بل ولألسف .. واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والعسكرية

!!األخالقية .. الشديد

اتساع الفجوة بيننا وبني الشرق والغرب يورث اإلحباط يف 

هذه الفجوة تزداد اتساعاً ونيشاهدموبالذات أ..قلوب الشباب

..مع مرور الزمان

ية حرم الشباب من ور قبل ذلك بعناكما أن التاريخ الذي ز

كل أمثلة القيام والنهضة، فما عاد الشاب جيد يف تارخيه إال كل 

..سقوط وفتنة وهزمية ومصيبة

حتالل يف بالد العامل حتالل تلو اإلوفوق ذلك هناك اإل

فلسطني قضية ، فلم تعد القضية يعمق من مسألة اإلحباطاإلسالمي

نهوبة دول عديدة من فقط، بل انضمت إىل قائمة البالد احملتلة وامل

دول املسلمني أمثال العراق وأفغانستان والشيشان وكشمري 
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ت البالد يسمث إنه ل.. واملغرب والسودانوالتركستان سفو وكو

!!احملررة حمررة حقيقة 

مث هناك االستبداد السياسي، والقهر احلكومي يف معظم بالد 

زييف ورى أو الدميوقراطية، وتالعامل اإلسالمي، وغياب الش

ات، وتزوير الرغبات، والفساد اإلداري والسياسي، والرشوة داراإل

..والوساطة، والعمالة واخليانة

..كل هذه التداعيات املرة خلقت جيالً حمبطاً، ونفسية حمطمة

!فأين السبيل ؟

أو معلم، أو أي خملص أو أم على كل مرٍب أو داعية، أو أب 

يعلم أن النجاح والفالح ال ميكن يريد هلذه األمة جناحاً وفالحاً أن 

..أن يأيت من جيل حمبط

..األمة احملبطة أمة ال تقوم
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..هذه حقيقة ال تنكر

..وعلى الشباب كذلك أن يزرعوا يف قلوم األمل

..صفة اليأس ليست من صفات املؤمنني مطلقاً

"قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون: "يقول تعاىل

..، ومهما تعقدت األمورمهما كانت األحداث

:.وكلمة إىل شباب أمة اإلسالم 

..نصيحة صادقة من قليب إليكم

ويفقدن أوالدهن الواحد ،إذا رأيتم النساء يصرخن وينتحنب

..تلو اآلخر

..إذا رأيتم األطفال يقتلون صباح مساء

..أيتم ااهدين يطاردون وحياصرونإذا ر
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..واملزارع حترق،جترفواألراضي ،إذا رأيتم الديار دم

واملوتى ال جيدون ،واألشالء تبعثر،إذا رأيتم الدماء تسيل

..قبوراً

..إذا رأيتم تدمرياً وختريباً وظلماً وإبادة

،والطائرة حتارب بتنديد،إذا رأيتم الصاروخ يقابل بشجب

..والبارجة تدفع بإنكار،والقنبلة ترد بإدانة

..إذا رأيتم كل ذلك وغريه

..سواأوا وال تقعدوا وال تفتروا وال تيحتبطفال 

..نوفإنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافر

..أحبايب يف اهللا أدركوا حقائق هامة

..أدركوا أن هللا سنناً ال تتبدل وال تتغري
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أن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك " منها 

"..األيام نداوهلا بني الناس

اإلسالم من القرح اليوم فقد كان هناك زمان فكما تعاين أمة

عاىن فيه اآلخرون بينما كانت أمة اإلسالم يف سالمة وعافية وستأيت 

..أيام أخرى ال حمالة تعود فيها الدولة للمسلمني

أدركوا أن هلذه األمة طبيعة فريدة متيزها عن غريها من 

،ن الفتراتقد تضعف فترة منعم ..إا أمة ال متوتوهي ..األمم

هذه األمة حتمل الكلمة األخرية من اهللا إىل ف..لكنها أبداً ال متوت

..خلقه

من يقيم حجة اهللا على خلقه إذا ماتت أمة اإلسالم ؟

من يشهد على أهل األرض إذا ذهب أهل اإلسالم ؟

..ألجل خري األرض حيفظ اهللا هذه األمة



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
104

م فناء بقاء أمة اإلسالم خري لألرض وذهاب أمة اإلسال

..األرض

أدركوا أن املعركة ليست يف حقيقتها بني طائفة من املؤمنني 

املعركة يف حقيقتها بني اهللا عز وجل إمنا ..وطائفة من الكافرين

..رق عن شرعه ودينه من عباده الضعفاءموبني من

.."وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين"

اهللا وجربوت اهللا قدر وعلى قدر عظمة اهللا وجالل اهللا وقدرة

..املعركة

،واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة،وما قدروا اهللا حق قدره"

.."والسموات مطويات بيمينه، سبحانه وتعاىل عما يشركون
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أدركوا حقيقة البشرى يف كتاب اهللا عز وجل ويف سنة نبيه 

..صلى اهللا عليه وسلم

علينا نصر وكان حقاً ": أدركوا أن اهللا قد وعد فقال

..هكذا ذا السياق املعجز".. املؤمنني

أن رسول اهللا صلى اهللا عن ثوبان رضي اهللا عنه وروى مسلم 

:عليه وسلم قال

إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا، وإن أميت "

وى يل منهاسيبلغ ملكها ما ز"..

..قيامإننا ما سقطنا يف تارخينا إال وكان لنا أيضاً أدركوا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وفاة سقوطنا يف فتنة الردة بعد 

وأعدنا ، مث قمنا يف عافية وسالمة،وسلم كان أشد من واقعنا اآلن

..بل وكسرنا شوكيت فارس والروم،الشرع من جديد ليحكم
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سقوطنا يف مستنقع الصليبني يف الشام وفلسطني كان سقوطاً 

ظهر عماد الدين زنكي ونور الدين ف..مث قمنا من جديد..مريراً

..راية اإلسالم ترفع من جديداأليويب، ورأينا صالح الدين وحممود

لكنه مل حيدث إال ..اًيبسقوطنا يف األندلس كان سقوطاً عص

نفتح ،وقد قمنا يف شرق أوروبا حتت راية العثمانيني ااهدين

..انيةعيت معاقل النصرأوندخل باإلسالم يف ،القسطنطينية

..ما سقطنا إال وكان لنا قيامشباب اإلسالمواهللا يا 

..فال تيئسوا
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السبب الرابع

اإلعالم

وإذا كانت التربية هي أحد .. ودور اإلعالم خطري جداً

..جناحني هامني لتغيري فكر اإلنسان، فإلعالم هو اجلناح اآلخر

شبابالاإلعالم يبث رسائل موجهة إىل األمة عموماً وإىل 

وليس ما أقصده هو اإلعالم .. خصوصاً تؤثر فيهم أشد التأثري

..، وإمنا اإلعالم يف بالدنا املسلمةفقطالغريب أو الشرقي أو املعادي

!!ويا لكارثة اإلعالم يف بالدنا 

هناك كوادر ضخمة، وأموال هائلة تنفق ال لشيء وإمنا 

..لتأجيج الشهوة، وإثارة الفتنة، وإفشاء الرذيلة

فريق يعمل على نشر اإلباحية واون، وهدم كل القيم فهذا

األخالقية للمجتمع، حىت أصبحنا نشاهد يف التليفزيون من الفقرات 
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واألفالم السينمائية ما " الفيديو كليب"اإلعالنية واألغاين املصورة 

مل نكن نتخيل مطلقاً أنه يعرض على شاشات تليفزيونية تدخل 

الفضائيات واإلنترنت والصحف ناهيك عن.. البيوت اآلمنة

!!الصفراء والبيضاء واخلضراء 

وهذا فريق آخر يعمل على السخرية من اإلسالم واملسلمني 

وامللتزمني، ويصف املتمسكني بالدين على أم من اإلرهابيني 

األصوليني الذين يسعون يف األرض فساداً، ويبث يف كل قلوب 

مسلم افتخر بأنه من كل -كل الرعب -املشاهدين الرعب 

..مسلم

وهذا فريق يصور لنا اإلسالم على إنه دين سالم فقط، وليس 

فيه جهاد وال قتال وال محية وال عزة، ولو انتهكت كل حرمة، ولو 

..سلبت كل احلقوق
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ه عبارة عن نر التاريخ اإلسالمي ويربزه على أوهذا فريق يزو

إلسالمي عامل جمموعة متراكمة من الفنت والكوارث، وأن العامل ا

وإذا .. لقيط ليس يف تارخيه ما يفتخر به، اللهم سنة هنا وسنة هناك

أرادوا أن ميدحوا يف شخصية إسالمية يف جانب طعنوا فيها يف 

..جانب آخر، وإذا عظموا قائداً أساءوا إىل عشرة وهكذا

وهذا فريق يعظم من الغرب، ويفخم من إمكانياته، ويرغب 

..من الصورت أي صورةاملسلمني يف مواالته حت

جمل كل فعل لزعيم، وينافق قدر ما يستطيع، وهذا فريق ي

الناس مبا ال ىليظل الوضع كما هو عليه، ويرض،وفوق ما يستطيع

..ميكن يف األمور العادية أن يرضوا به

..وهكذا

تقرأ وتشاهد وتسمع جمموعات متناسقة من األخبار والربامج 

نهاية إىل ضرب اإلسالم يف أعماق والفقرات اليت دف يف ال
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الشباب، وإىل هدم كل رمز مجيل، وإىل تأجيج الشهوة، وإىل زرع 

..اإلحباط يف قلوب املسلمني

!!وال حول وال قوة إال باهللا 

ولكن مع كل هذا الكيد والتدبري إال أن الشباب ـ ومن يريب 

..الشباب ـ جيب أال يقع يف كل هذه الشراك والفخاخ

دث هذا ليس جديداً على وجه األرض، فالتاريخ فالذي حي

حيمل محالت إعالمية شرسة على الدعاة وعلى اإلسالم منذ بعثة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ بل من قبلها ـ وإىل اآلن، ومع 

ذلك جنح الشباب املؤمن الصادق يف مواجهة هذه احلمالت، وعدم 

كان نم املضاد، الذي إا يسمى باإلعالبل والقيام مب،التأثر ا

ولو ،صادقاً فإن اهللا عز وجل ييسر له الوقوف يف وجه املفسدين

..كانوا أضعاف أضعاف املؤمنني
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إن كل هذه الفنت واملشاهد اإلباحية ما هي إال امتحانات 

ويفشل يف ،ليعلم اهللا من الذي يقع يف الفتنة.. للشباب الصادق

..ينجح جبدارةاالختبار، ومن الذي يقاوم جبدية، و

على الشباب الصادق أن يعتصم باهللا عز وجل وبكتابه، 

مانع من إرسال الالوسائل املفسدة، بل ويقاومها، فويهجر هذه 

الرسائل تلو الرسائل ملكافحة هذه املصادر، وال مانع من إنشاء 

واملطويات اليت تعرض فكراً سليماً يوضح ،االت احمللية الصغرية

وال مانع من استغالل ..  قة دون تزييف أو تضليلللشباب احلقي

اإلنترنت والذي أصبح متاحاً بصورة كبرية، ويصل إىل قطاعات 

قتصاديني اإلسالميني أن مث إنه ال مانع لإل.. ة من الشبابكبري

يسعوا إىل إنشاء جرائد إسالمية وقنوات فضائية إسالمية ملقاومة 
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أمة اإلسالم تفتقر إىل املال ند اإلباحي اجلارف، وال اعتقد أهذا امل

..الذي ميكنها من ذلك

قد يكون هناك وسيلة أو أخرى للمقاومة لكن من املؤكد أن 

هناك وسائل، ومن املؤكد أيضاً أن الذي يقع يف املعصية لن يربر 

ذلك يوم القيامة بأن املعصية كانت متاحة وسهلة، ولذلك عصى 

!!

أدت إىل ايار مستوى فهذه يا شباب األمة أربعة أسباب 

إال ،كثري من شباب األمة، وهي كما رأيتم أسباب مدمرة وفتاكة

أن يعتصم املسلمون برم، فحينئذ ال تؤثر فيهم وسيلة فاسدة، وال 

..منهج منحرف

"إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا"
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..وأسأل اهللا لشباب األمة أن يوفقهم إىل كل خري
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نصائح عملية للشباب

..الشاب املسلمأيها

..أيتها الشابة املسلمة

،إذا كنتم جادين يف الرغبة أن تنجحوا يف الدنيا ويف اآلخرة

،مث إىل عمل دؤوب،فالبد أن تتحول هذه الرغبة إىل عزمية صادقة

..مث إىل مداومة على هذا العمل

إمنا هو يسري على .. ليس الطريق معبداً ملن سار فيه كسالناً

واهللا عز وجل مطلع على القلوب، ويعلم .. عليهمن يسره اهللا 

..املفسد من املصلح، ويعلم خائنه األعني وما ختفي الصدور

أن تستعيد مكانتها الرفعة ألمتكم، وإذا أردمت هلاإذا أردمت

رفع الضيم والذل واهلوان املرموقة اليت طاملا احتلتها، وإذا أردمت أن ي

..نمن على كاهل األمة فابدءوا من اآل



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
115

..ال تسوفوا وال تؤجلوا وال تتعللوا مبعوق من املعوقات

..وسيفتح اهللا لكم أبواب رمحته.. اآلنءواابد

وأعلم أن كل .. وإين ذاكر لكم اآلن عشر نصائح سريعة

واحدة منها حتتاج إىل كتاب خاص، وإىل شرح مفصل، ولكنها 

..بتكارجمرد رؤوس أقالم، واال أمامكم مفتوح لإلبداع واال
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النصيحة األوىل

أقلع عن املعصية فوراً

لعل من أشد األمور فتكاً بالشباب وبغريهم من املسلمني 

.االنغماس يف املعاصي

أخطر على اإلنسان من الذئاب املفترسة، فهي إن املعاصي

تتراكم على القلب حىت تعزله عن كل املؤثرات اإلجيابية اخلارجية، 

نصح، وإذا قرأ موعظة ال يتعظ، بل إذا يفإذا استمع إىل نصيحة ال

، وإذا شاهد موقفاً مؤثراً نظر إليه وكأنه ال شعتال قرآناً ال خي

..يبصر

وهذا مصداق .. وكل هذا من جراء اإلغراق يف املعاصي

الترمذي وأبو حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه
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أَنَّ رسولَ اللَِّه رضي اهللا عنه عن أَِبي هريرةَداود وابن ماجة وأمحد

:صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

فَِإنْ تاب ،ِإنَّ الْمؤِمن ِإذَا أَذْنب كَانت نكْتةٌ سوداُء ِفي قَلِْبِه"

هِقلَ قَلْبص فَرغتاسو عزنو،تادز ادانُ الَِّذي ذَكَ،فَِإنْ زالر فَذَِلك هر

)"كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ(اللَّه ِفي ِكتاِبِه 

وترك املعاصي ـ يا شباب األمة ـ مقدم على فعل فضائل 

فالذي يقلع عن املعصية وال يقرأ القرآن أفضل من الذي .. األعمال

..يقترف املعاصي ويقرأ القرآن

هريرة رضي اهللا عنه أن رسول روى البخاري ومسلم عن أيب

:اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما "

"..استطعتم
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وال يستقيم أبداً ملن أراد أن ينصر األمة أن يظل على معصيته، 

وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوصي جنده املقاتلني يف 

".. وأنتم يف سبيل اهللا،تعملوا مبعاصي اهللاال ":سبيل اهللا بقوله

وأشد املعاصي خطورة ما كنت مواظباً عليه، فهذه عالمة على 

فساد النفس، فأسرع بإصالح فساد النفس، وإال مرت األعوام 

..واحلال هو احلال أو أسوأ، والطريق هو الطريق أو أضل،واألعوام

عن املعصية واعلم أيها الشاب وأيتها الشابة أنك بإقالعك

اآلن، وعزمك على عدم العودة، وندمك على ما فات، تكون قد 

فهو يغفر الذنوب .. فتحت صفحة بيضاء متاماً مع رب العاملني

مجيعاً، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويتقرب من 

..عباده املتقربني إليه
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جل مث احرص على أال تؤجل توبة اليوم إىل الغد، بل ال تؤ

توبة هذه اللحظة إىل اللحظة التالية، فإن النفس قد خيرج فال يعود، 

ؤخر بأي حال، وقد والروح تعود إىل بارئها يف حلظة، واملوت ال ي

، أي أن "مث يتوبون من قريب"مدح اهللا عز وجل التائبني بقوله 

التوبة تكون قريبة جداً من الذنب، فال يبقى العبد مصراً على ذنبه 

..لة من الزمنمدة طوي

كثر من الدعاء قدر ما تستطيع أن يغفر اهللا لك الذنوب، أو

ويستر لك العيوب، وهو قريب ـ سبحانه وتعاىل ـ من عباده، 

ك أنه سيستجيب، وعالمة ذلك أنك جتد يف روحك خفة شوال 

للعمل الصاحل، وإقباالً على الطاعة، ورغبة يف أداء اخلري، وخوفاً من 
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سابقة، ورجعة عند مساع التذكري من قرآن عاقبة املعاصي ال

..وحديث وعلوم

فإن وجدت يف نفسك ذلك فامحد اهللا محداً كثرياً فقد 

استيقظ قلبك، وسارع بالعمل كي حتافظ على هذه النقاوة والبهاء، 

ا وإذا مل جتد ذلك يف نفسك ففتش عن معصية ظاهرة أو خفية م

هذه املعصية يف وقد تكون. .زلت مصراً عليها وأنت ال تدري

نظر، أو يف كلمة غيبة، أو يف أغنية ال حتل، أو يف عقوق ـ ولو 

بسيط ـ للوالدين، أو يف ذرة كرب، أو يف حلظة غضب، أو غري 

واحذر من الذنوب الصغائر، فإا تتسلل إىل القلب تسلالً، ..ذلك

مث تتكاثر عليه حىت تكون كاجلبل، وتذكر أنه ليس هناك كبرية مع 

..فار، كما أنه ليس هناك صغرية مع إصراراستغ

اإلمام وتذكر حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه

"عن سهِل بِن سعٍد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمأمحد 
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فَجاَء ذَا ِإياكُم ومحقَّراِت الذُّنوِب كَقَوٍم نزلُوا ِفي بطِْن واٍد"

مهتزبوا خجضى أَنتوٍد حاَء ذَا ِبعجوٍد ووِب ،ِبعاِت الذُّنقَّرحِإنَّ مو

ِلكْهها تهاِحبا صذْ ِبهخؤى يتم"

الذنوب هذه هي الذنوب اليت يستصغرها العبد حمقرات و

افية لنا لتفاهتها يف نظره، فتتراكم عليه حىت لكه، ونسأل اهللا الع

..ولكم ولسائر املسلمني
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النصيحة الثانية

اعرف دينك

وكيف ميكن أن ؟فكيف ميكن أن ترتبط بدين ال تعرفه

؟  وكيف تسري يف طريق سنة أو منهج أو طريقة أن جتهلهاتتمسك ب

تفتقر إىلمعامله؟

لقد مرت شهور وسنوات وأنت ال تعرف دينك بالقدر 

!أ وتتعلم ؟أما حان الوقت أن تقر.. الكايف

وال .. بكل معاين الكلمة عظيم.. دين اإلسالم دين عظيم

أحكمه رب السموات ،حييط بعظمته إنسان، فهو دين حمكم

وأكمله فما عاد فيه شئ ناقص، ،أبدعه فأحسن إبداعه..واألرض

..وعده من أعظم النعم على املسلمني
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اليوم أكملت لكم دينكم، وأمتمت عليكم نعميت، ورضيت "

"..كم اإلسالم ديناًل

ولكي تعرف ما يصلح دينك ودنياك من هذا الدين املتكامل 

حتتاج أن تصرف وقتاً كافياً، وجهداً خملصاً لكي تصل إىل ما تريد 

..الوصول إليه

وعلوم اإلسالم ال تنتهي، وإبداعات العلماء فيها ال تكاد 

املعرفة حتصى، وحتتاج إىل أن تتعرف على من يأخذ بيدك إىل علوم 

..لكي ال تتوه يف طرق متشعبة،اإلسالمية خطوة خطوة
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ولتبدأ رحلتك مع القرآن وتفسري مبسط له، وكذلك احلديث 

فهما األساس الذي .. النبوي الشريف وتفسري مبسط له كذلك

..ينبين عليه الدين كله

مث خض بعد ذلك يف سائر العلوم اإلسالمية، ولكن بتدرج 

فلتجعل لك ـ  .. ين متني فأوغل فيه برفقودون إسراف، فإن الد

يشمل عقيدة ،مبساعدة أحد العلماء ـ جدوالً واضحاً للدراسة

..وغري ذلك من الفروع اهلامة،وأخالقاً وفقهاً وسرية ومعامالت

واهتم اهتماماً خاصاً بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهي 

نموذج اجللي لكل التطبيق العملي الواضح للقرآن الكرمي، وهي ال

..صغرية وكبرية يف الدين
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وأيضاً اهتم بدراسة سري الصحابة رضي اهللا عنهم فهم الذين 

محلوا إلينا الدين وطبقوه خري تطبيق، وهم الذين اختارهم رب 

..العاملني لصحبة نبيه، وحلمل الرسالة من بعده

مث انطلق بعد ذلك يف دراسة التاريخ اإلسالمي، مع احلرص 

ذه من مصادر غري مشوهة أو مزورة، ولن تفلح يف ذلك إال على أخ

ور منه ألن ما ز،باالستعانة مبن له قدم راسخة يف دراسة التاريخ

فظ لنا سليماً من التزوير أكثر بكثري مما ح!

وهكذا جتد أيها الشاب أنك حتتاج إىل أوقات هائلة، وأعمار 

معىن مطلقاً ألن مديدة لتحقق هذا اجلانب يف حياتك، ولذلك ال 

عمرك بضعة دقائق ـ فضالً عن الساعات واأليام ـ من تضيع 

أو يف املشي يف ،أو يف صاالت البلياردو،أمام شاشات التليفزيون
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يف اجللوس على املقاهي أو،الطرقات والشوارع بال هدف

..والكافيتريات

تستطيع يف كل دقيقة أن حتصل علماً مفيداً، فاحرص على 

واعلم أن طريق .. دم يف طريق العلم بأقصى طاقاتكوقتك، وتق

..العلم هذا هو طريق من طرق اجلنة

قَالَ رسولُ اللَِّه :قَالَرضي اهللا عنه عن أَِبي هريرةَ روى مسلم 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:

"لَه لَ اللَّهها سِفيِه ِعلْم ِمسلْتطَِريقًا ي لَكس نمِبِه طَِريقًا ِإلَى و

"الْجنِة
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النصيحة الثالثة

ارتبط باملسجد

وصالة .. واملسجد جزء رئيسي جداً يف تكوين الشاب املسلم

بل إن اهللا عز وجل كثر من .. اجلماعة ليست رد تكثري احلسنات

..حسنات صالة اجلماعة ليدفعك دفعاً إىل املسجد

الذي يرتبط باملسجد حيافظ فاملسجد محاية للفرد واتمع، و

: لذلك يقول اهللا عز وجل.. على مستوى ثابت يف اإلميان والتقوى

، فاملداوم على "إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر"

صالة املسجد وعلى إعمار املسجد مؤمن باهللا واليوم اآلخر، مث هو 

ا هم كان بعضهم أو فتروفإذا فتر حلظة.. يعاون إخوانه على اإلميان

وفوق ذلك فتركيز املسلم وخشوعه يف صالة .. خرعوناً لآل
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األجر أعلى، فاملسجد يكون أعلى بكثري من البيت، ومن مث 

وهكذا ففوائد صالة املسجد ال .. والفائدة املتحققة من الصالة أكرب

..ميكن حصرها

-إن وجدت-حضور جمالس العلمفإذا أضفت إىل ذلك 

حتفيظ القرآن، وحضور الكلمات اخلفيفة اليت وحضور حلقات

وارتباطاً ،فإن هذا جيعل لك تواجداً ثابتاً،تقال بعد بعض الصلوات

وكل هذا يصب يف النهاية يف بناءك ..عاطفياً وقلبياً باملسجد

..كفرد مسلم صاحل

افظ على صالة حيولذلك فإن اهللا عز وجل يكافئ الذي 

مة مع أنه يصلي يف املسجد نفس اجلماعة مبكافآت كرمية عظي

..ولكن يف مجاعة، وبنفس الكيفيةالصالة اليت يصليها يف البيت



com.IslamStory.wwwموقع قصة اإلسالم                                                                 

رسالة إىل شباب األمة
129

رضي اهللا عنهما عن عبِد اللَِّه بِن عمر روى البخاري ومسلم 

:أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

"لْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِرين درجةًصلَاةُ الْجماعِة تفْضلُ صلَاةَ ا"

ن النِبي رضي اهللا عنه أعن أَِبي هريرةَ وروى البخاري ومسلم

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهقالص:

من غَدا ِإلَى الْمسِجِد أَو راح أَعد اللَّه لَه ِفي الْجنِة نزلًا كُلَّما "

احر ا أَوغَد"
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النصيحة الرابعة

كن متفوقاً

يعتقد كثري من الشباب أنين إذا طلبت منه أن يكون ملتزماً 

بالدين، مستمسكاً باإلسالم، فإن هذا معناه أن يعتكف يف املسجد، 

ويداوم على قراءة القرآن والذكر والصالة، مث هو يهمل دروسه، 

ريق العلم وجيعلها يف أخر أولوياته ظناً منه أن طريق اجلنة هو ط

!!الشرعي وكفى 

..!وهذا ـ وال شك ـ وهم كبري، وخطأ ظاهر

..التفوق يف جمال الدراسة جزء ال يتجزأ من اإلسالم
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أو (والدول يف العامل تنقسم إىل دول متقدمة ودول متخلفة 

وليس من املعقول أن .. حبكم ارتباطها بالعلم واالختراع) !نامية

هي أمة متخلفة علمياً"قرأإ"لمة فتتح دستورها بكاألمة اليت ي..

قارئاً ،كثرياً ما يؤثر يف نفسي سلباً أن أرى شاباً ملتزماً بالدين

مث هو فاشل يف دراسته، ،داعياً إىل اهللا،مصلياً يف خشوع،للقرآن

بالكاد ينجح أو قد يرسب، وهو يف ذيل القائمة، بينما يتصدر  

..!نصارىقائمة الطالب علمانيون أو منحرفون أو 

!أهذا فقه للدين ؟

!أهذا فهم لإلسالم ؟

..اإلسالم على عكس ذلك متاماً

يف قانتإىل التفوق يف كل ختصص، واإلاإلسالم دين يدعو

..كل عمل
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أن تقوموا -أخي الشاب وأخيت الشابة -فإذا أردت 

بإصالح حال األمة ورفعة شأا، فالبد من االهتمام بالدراسة 

اً يفوق اهتمام اآلخرين، وليعلم مجيع الشباب أننا ال والتفوق اهتمام

إمنا نريد .. أوكيميائينينريد جمرد أطباء أو مهندسني أو مدرسني

، والكيميائي الطبيب العامل، واملهندس املخترع، واملدرس النابغة

..وهكذا..الفذ

علم يقيناً إنك إن حرصت على رفعة أمتك عن طريق او

..هذه حسنات ال حتصى يف ميزانكتفوقك يف دراستك فإن

..ونسأل اهللا لشباب املسلمني دوام التفوق واالمتياز
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النصيحة اخلامسة

صل رمحك

يف العقود األخرية خطرية واحلق أن األسر املسلمة تعيش أزمة 

.. تفكك األسر الكبرية إىل أسر صغريةأزمة من عمر األمة، وهي 

..األجزاء-ومئات بل –وتقطع أوصال كل أسرة إىل عشرات 

قد متر الشهور والسنوات دون أن يسأل أخ عن إخوانه، أو 

أوالد خاله وأأو شاب عن خاله أو عمه ،ن أوالد أخيهعيسأل عم 

..أوالد عمه وهكذاوأ

..هذا التقطيع ألوصال األمة ينذر بكوارث عدة

سواء .. ال يصمد يف األزمات اخلطريةاهلش اتمع املهلهل 

اليت تعصف باألمة ككل، أو األزمات اليت تعصف باألفراداألزمات
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، وأول من جيب أن يقف إىل جوار أصحاب كل على حدة

األزمات هم الذين يرتبطون م ارتباطاً فطرياً برباط الدم 

فإن وصل احلال إىل أن هذا الرباط مقطوع، فال شك أن .. والنسب

ار يقطع جاره، غريه من أنواع االتصال أيضاً مقطوع، فستجد اجل

والصديق يف العمل يقطع صديقه، واملسلم يف بلد يقطع أخاه يف 

..وهكذا.. البلد ااور

لذلك يعظم ربنا سبحانه وتعاىل جداً من صلة الرحم، 

..ويربطها بصلته هو سبحانه

قَالَ :قَالَرضي اهللا عنهعن أَِبي هريرةَالبخاري ومسلم روى

ولُ اللَِّه صسرلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه"

"لْقالْخ لَقخ ِإنَّ اللَّه،ِحمالر تقَام مهغَ ِمنى ِإذَا فَرتح،

ِة:فَقَالَتالْقَِطيع اِئِذ ِمنالْع قَامذَا مقَالَ،ه:معأَنْ أَِصلَ ،ن نيضرا تأَم
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ثُم ،فَذَاِك لَِك،قَالَ،بلَى:الَتقَ،وأَقْطَع من قَطَعِك،من وصلَِك

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر: مُءوا ِإنْ ِشئْتاقْر) متيسلْ عفَه

كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت، الَِّذين أُولَِئك

اللَّه مهنلَع،مهارصى أَبمأَعو مهمآنَ،فَأَصونَ الْقُرربدتلَى ،أَفَلَا يع أَم

"قُلُوٍب أَقْفَالُها

وإذا كان الكبار قد ألفوا الفرقة، والقطيعة من األرحام، فدور 

الشباب الصادق أن يبدأ دورة جديدة من االتصال، فيحرص كل 

املشاكل اليت بني األفراد شاب على ربط أسرته وصلتها وإصالح 

وبالتايل يتماسك اتمع ،تماسك األسرة الكبريةتقدر املستطاع، ف

..بأسره

..يف أذن الشبابجداً وكلمة هامة 
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!!مهما كربت فإنه ال جيوز لك أن تكرب على أبويك 

وتقدم يف ،بعض الشباب يرى نفسه قد كرب يف احلجم

وما أدرك أنه من .. !وأمهفيعتقد أنه أصبح نداً ألبيه،الدراسة

..املستحيل أن يكون نداً ملن ولدته ومن رباه

وليس اال يسمح بذكر فوائد بر الوالدين، لكن يكفي هنا 

أن نذكر أن اهللا عز وجل ربط طاعة الوالدين بعبادته هو سبحانه 

حىت واحدة وتعاىل، مث أمر بعدم خمالفتهما وال إغضاما ولو بكلمة 

ين، إال أن يأمرا بالشرك باهللا، فهنا ال جتب الطاعة، إن كانا كافر

!!الرب ما، واإلحسان إليهما مع ذلك ولكن جيب 

:يقول تعاىل

ِإنَّ ،وِإذْ قَالَ لُقْمانُ ِلابِنِه وهو يِعظُه يا بني لَا تشِرك ِباللَِّه"

ِظيمع لَظُلْم كرانَ ِب، الشا الِْإنسنيصولَى وا عنهو هأُم هلَتمِه حياِلدو

وِإن ، أَِن اشكُر ِلي وِلواِلديك ِإلَي الْمِصري،وِفصالُه ِفي عاميِن،وهٍن
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اجمهِطعفَلَا ت ِبِه ِعلْم لَك سا لَيِبي م ِركشلى أَن تع اكداه،

ثُم ِإلَي ،واتِبع سِبيلَ من أَناب ِإلَي،فًاوصاِحبهما ِفي الدنيا معرو

�"مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

وقد ربط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخول اجلنة برضا 

اإلمام الوالدين يف أكثر من حديث، منها على سبيل املثال ما رواه

عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رضي اهللا عنه ةَ عن أَِبي هريرمسلم 

:قَالَ

"فأَن ِغمر ثُم فأَن ِغمر ثُم فأَن ِغمولَ ،رسا ري نِقيلَ م

من أَدرك أَبويِه ِعند الِْكبِر أَحدهما أَو ِكلَيِهما فَلَم يدخلْ :قَالَ؟اللَِّه

"لْجنةَا
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النصيحة السادسة

اختر أصحابك

مهما تقدمت يف طريق اإلميان فإن صحبة السوء تعيدك إىل 

وال ،وال تقل إنين أحافظ على نفسي..انقطة البداية أو أسفل منه

فإن أخالق املرء ودينه وطبعه يكون كأخالق .. أصاب بعدواهم

..ودين وطبع من يصاحب

صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث ذكر هذا املعىن رسول اهللا 

رضي اهللا عنه عن أَِبي هريرةَ الترمذي وأبو داود وأمحد الذي رواه 

:قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:قَالَ

"الْمرُء علَى ِديِن خِليِلِه فَلْينظُر أَحدكُم من يخاِللُ"

..حاً للجنة فعليك بالصحبة الصاحلةفإذا أردت طريقاً واض
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رسوِل اللَِّه قال:قَالَرضي اهللا عنهما عن ابِن عمر أمحدروى

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:

"من أَراد بحبوحةَ الْجنِة فَلْيلْزم الْجماعةَ"

فال يصلح أن حتاربه ،وإذا أردت انتصاراً على الشيطان

..!فردكمب

رسوِل اللَِّه قال:قَالَرضي اهللا عنهما عن ابِن عمر أمحدروى

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:

"دعِن أَبياِلاثْن ِمن وهاِحِد والْو عطَانَ ميقَةَ فَِإنَّ الشالْفُرو اكُمِإي"

.. صاحلةأمر حتمي ملن أراد رفعة األمة أن يندمج يف صحبة

فاتك ميعاد صالة إذا.. صحبة تذكرك باخلري يف كل حلظة

ت عن وردك القرآين نبهوك، وإذا أردت معاونة وذكروك، وإذا سه
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على مذاكرة وحتصيل دروس ساعدوك، وإذا كنت يف أزمة وقفوا 

طابعهم الرمحة والرفق .. دليلهم القرآنو،م اإلسالمجه.. معك

يهتمون بأمر ..وأسلوم رقيق،هم عميقتفكري..واحللم واألناة

.. على بصريةويدعون إىل اهللا،ويقضون حوائج الناس،املسلمني

ويوقرون ،ويصلون رمحهم ويرمحون صغريهم،يربون والديهم

..قون يف دراستهموكبريهم، ويتقنون أعماهلم، ويتف

..هؤالء الذين ينجو املرء بصحبتهم، ويفلح برفقتهم

!عامل اخليال واألحالم ؟أحتسبهم يف 

!!كال واهللا 

واخلري يف أمة احلبيب صلى اهللا عليه وسلم .. م موجودونإ

مس ولكن الشاب الذي غرق يف صحبة السوء طُ.. إىل يوم القيامة

على عينه، فما عاد يرى إال كل قبيح، ولو رفع غشاوة صحبة 

..ولنجا وجنوا معه.. السوء لرأى أهل الصالح والفالح
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ب املسلمني ويوحد وسأل اهللا عز وجل أن يربط على قلوأ

..صفهم
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النصيحة السابعة

اعرف واقعك

بعض الشباب الذي التزم بدين اإلسالم ينشغل بالعلوم 

الشرعية وبالعلوم الدراسية عن متابعة واقعه، فيعيش يف جزيرة 

يا -ويستحيل .. منعزلة يف وسط حبر هائج متالطم األمواج

أن تغريوا من حال األمة إال إذا كنتم على دراية -شباب األمة 

وال أقصد بالواقع هو حال .. وافية بالواقع الذي تعيشون فيه

املدرسة أو اجلامعة اليت تدرس فيها فقط، وال حال الدولة اليت تعيش 

حال الواقع اإلسالمي بكامله، بل حال أقصد بل .. بداخلها فقط

..العامل بأسره
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ن يهدف إىل التغيري أن يهمل معرفة املتغريات ال يستقيم إلنسا

لقد كان ..االيت متر بأمته، والظروف البيئية يف اتمعات احمليطة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يربط املسلمني باألحداث اجلارية يف 

حيدثهم عن كسرى كان ف.. األرض حىت يف زمان االستضعاف

وطريقة حكمها، وعن دولة وعن قيصر، وعن دولة فارس ومدائنها

الرومان وقصورها ومنهج القياصرة هناك، وحيدثهم عن اليمن، 

..وحيدثهم عن احلبشة، وحيدثهم عن مصر، وحيدثهم عن البحرين

حوله فيعرف من ينظر املسلم نظرة مشولية لألرض .. وهكذا

..، ويعرف متطلبات املرحلة اليت يعيش فيهاوموقع اآلخرينموقعه

فإنه جيب على الشاب الواعي الفاهم الناضج أن وعلى هذا

يتابع أخبار الدنيا من حوله بصفة دورية ومنتظمة، فيقرأ اجلرائد 

،جتماععلى أمور السياسة واالقتصاد واإلاملتنوعة، ويطلع
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واملتغريات األساسية يف الزمن الذي يعيش فيه، ويتابع قنوات 

خر، ويناقش وحيلل األخبار العاملية، ويعرف الرأي والرأي األ

كما ،وذا يصبح الشاب ملماً بواقع حياته. .ويسأل ويستنتج

..أصبح ملماً بواقع دينه

أكتافها ىوهذه الشخصية املتكاملة هي الشخصية اليت تبين عل

..األمم
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النصيحة الثامنة

كن رياضياً

من أهم صفات الشاب قوة اجلسد، وسالمة الصحة، ومتانة 

حتتاج إىل اجلسد السليم كما حتتاج إىل العقل السليم البنيان، واألمة

..متاماً بتمام

واجلهاد ال يكون إال جبسد قوى، وضربة معاذ بن عمرو بن 

..ال تأيت إال من ذراع رياضيرضي اهللا عنهما اجلموح 

وهي الرياضة اليت ، بالرياضة املفيدةالشابولكن عليك أخي 

وذلك مثل السباحة .. دمتعود عليك وعلى أمتك بالنفع والتق

والرماية وألعاب الدفاع عن النفس بأنواعها وألعاب القوى ورفع 
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األثقال والفروسية وغري ذلك من األلعاب املفيدة للجسم وللعقل 

..وللمجتمع

يظهر فيها ويا ليت الشباب يتخصصون يف رياضة معينة لكي 

بدالً نأن تصل إىل مستوى متفوق يف رياضتكما أمجل و.. اإلبداع

..من إنفاق كل شهر يف لعبة خمتلفة

ك تقليل مث عليك بتقليل الكم الذي تقرأه عن الرياضة، وكذل

فنحن لألسف حنترف القراءة .. هاكم املباريات اليت تشاهد

فبينما ..وهذا قصور شديد.. !واملشاهدة للرياضة ولكن ال منارس

بل -مفيدة تكون الرياضة مفيدة جداً يف ممارستها، تصبح غري 

ويالً ملتابعة التحليل الكروي إذا أنفقت فيها وقتاً ط-مضرة جداً 

أو ملتابعة أسعار الالعبني واملفاوضات حول ،وكذاأة فريق كذا طخل
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أو غري ذلك ،أو نتائج الدوري يف أسبانيا أو إيطاليا،فالن أو عالن

قليل عمل وال حىت ،من األمور التافهة اليت ال ينبين عليها كثري عمل

!!

وتذكر أن الرياضة وسيلة وليست غاية، ولذلك ال تنفق فيها 

،وقتاً كبرياً جداً، فإن يومك فيه الكثري من األعمال األخرى اهلامة

..اليت حتتاج منك إىل وقت وفكر وجمهودو
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النصيحة التاسعة

ادع غريك

إذا أحسست حبالوة هذا الدين، ومتعة االلتزام به، ولذة 

لرب العاملني، وإذا شعرت بعظم املسؤولية امللقاة على عاتق الطاعة 

الشباب إلصالح حال األمة اإلسالمية، بل هلداية األرض بكاملها، 

وإذا شعرت مبدى املأساة اليت ما زال يعيشها آخرون ببعدهم عن 

..دين اهللا، وجرهم لكتاب اهللا

أصحابك الذين كانوا معك إذا شعرت بكل ذلك فال تنس

..أن تشرف بسلوك هذا الطريق، فادعهم إىل ما أنت عليهقبل

..وراجع معارفك وأحبابك
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إن لك أصحاباً يف املدرسة أو اجلامعة أو العمل، ولك أصحاباً 

دي، ولك أصحاباً يف الشارع، ايف السكن، ولك أصحاباً يف الن

ولك أصحاباً على اإلنترنت، ولك أصحاباً سافروا، ولك أصحاب 

لدك، ولك أصحاب خترجوا من كليتك وذهب كل مكثوا يف ب

..منهم إىل مكان

..راجع كل هؤالء وابدأ يف دعوم إىل اخلري الذي أنت عليه

اهدهم شريطاً إسالمياً أو كتيباً، أرسل .. قل كلمة طيبة

أصحبهم إىل دروس .. حتدث معهم تليفونياً.. إليهم بريداً إلكترونياً

اشترك هلم يف دورية صحيفة .. طيبدهلم على برنامج ديين .. علم

..إسالمية

حق األخوة وحق الصداقة وحق فهذا .. أي شئ.. افعل شيئاً

..اإلسالم

..ادعهم إىل احلياة اجلادة اليت عرفتها
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وختيل أنك حتصل من األجر على كل عمل خري يعملونه 

..ألنك أنت الذي أرشدم هلذا اخلري..  !!مثلما حيصلون هم متاماً 

أَنَّ رسولَ بن احلصيب رضي اهللا عنهبريدةَ أمحد عنروى

:اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

"الدالَّ علَى الْخيِر كَفَاِعِلِه"

:ولذلك يقول اهللا تعاىل

وقال إنين نوعمل صاحلاً،ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا"

"من املسلمني
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النصيحة العاشرة

ظم وقتكن

واعلم أا نصيحة ـ وإن كانت يف ظاهرها بسيطة ـ لكنها 

ويشعر أن .. صعبة، وكثري من الشباب يعاين من هذه املشكلة متاماً

بينما اهللا عز وجل قد أعطاك وقتاً يكفي .. اليوم ال يكفي لشيء

نظملكل ما طلب منك بشرط أن ي..

ذي حتدثنا البد أن تضع خطة حمكمة لتنفيذ كل هذا اخلري ال

إن شاء اهللا، فللمسجد وقت، وللمذاكرة وقت، وللقراءة هعنه وغري

يف الدين وقت، وللقراءة احلرة وقت، ولصلة الرحم وقت، وللترفيه 

..وهكذا.. احلالل وقت
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يوم، وماذا تريد كل البد أن تعرف ماذا تريد أن تفعل يف و

والسنوات أن تفعل غداً، وماذا تريد أن تفعل يف األيام والشهور

..القادمة

حدد اهلدف، ورتب األولويات، وضع برناجماً زمنياً، وابدأ يف 

..التنفيذ دون تسويف

واجعل هناك أوقاتاً للتقييم واملتابعة، وعدل يف جدولك 

..ونظامك حسب احلاجة

واستشر من سبقوك يف طريق احلياة اجلادة من متخصصني يف 

وابدأ .. العملي وغري ذلكالدعوة ويف العمل ويف جمال التخصص 

العي شفاءمن حيث انتهى اآلخرون، وال تستحي أن تسأل، فإن 

..السؤال
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فالبد .. وال حتبطن إذا فشل جدول أعمالك، ونظام وقتك

لكل إنسان أن ينجح مرة ويفشل مرة، ولكن استفد من أخطائك، 

..وابدأ من جديد، واهللا معكم، ولن يتركم أعمالكم

مالك احلقيقي يف هذه احلياة هو عمرك، وتذكر أن رأس 

ويوشك إذا ذهب بعض عمرك أن يذهب الكل، فكن على حذر، 

..فالذي يذهب ال يعود إىل يوم القيامة

نوتذكر أنك طرقت باب الرمح.. تعجزواستعن باهللا وال 

،ليساعدك فلن خيذلك أبداً، بل سيفتح لك أبواب اخلري والرمحة

..هديك إىل الرشاد والفالحويدلك على سبل السالم، وي

"..والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن اهللا ملع احملسنني"
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كلمة أخرية

أنا على يقني أن كثرياً من الشيوخ كانوا يريدون مساع هذه 

الكلمات والنصائح يف أيام شبام ليعملوا ا، ولكن فات الوقت، 

به قبل أن يأيت يوم ومر شبام، أما أنت فقد مسعته اآلن، فاعمل

..وحمال أن تعود األيام.. تتمىن فيه رجعة األيام

فقد .. لقد أعطاك اهللا عز وجل نعماً كثرية مل تعط لغريك

أعطاك قوة يف جسدك، ونضوجاً يف عقلك، ومحاسة يف عزميتك، 

..ورقة يف قلبك، ومجاالً يف صورتك

حسن، لقد هيأك اهللا لتغري احلال الذي حولك من سيئ إىل

..ومن خبيث إىل طيب، ومن ضعيف إىل قوي
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هيأك اهللا لذلك فال تتغري أنت مبن حولك، وتدعي أن 

..الظروف اليت حولك صعبة، أو أن البيئة معوقة

..لقد خلقك اهللا عز وجل لتغري البيئة ال لتتغري ا

يعدل اآلخرون لال ،خلقك لتعديل مناهج األرض مبنهجك

..من مسارك

،ولصالح األرض،وخلري األرض،رمحة األرضخلقك اهللا ل

..عمار األرضوإل

..األحداثهوتواف،فال تنشغل بسفاسف األمور

يهتدي به احليارى، وجيد .. وكن علماً مرفوعاً دائماً يف عزة

..به التائهون يف احلياة طريق النجاة
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وإذا حزبك أمر، أو شعرت بالضعف وقلة احليلة، فإن حسبك 

فعليك بااللتزام بنهج اهللا، .. ي أيدك بنصره وباملؤمننياهللا، هو الذ

..وبصحبة املؤمنني

وإذا هداك اهللا إىل . .سر على بركة اهللا وعينك على اجلنة

الطريق فال تنساين من دعوة بالغيب يف جوف الليل، لعل اهللا أن 

..يرمحين ا

فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إىل اهللا، إن اهللا بصري

..بالعباد

..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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